
ÝNSAN HAKLARI DERNEÐÝ

BASIN AÇIKLAMASI (Demokratik Kamuoyuna)

Türkiye cezaevlerinde, 20 Ekim 2000 tarihinden beri ölüm oruçlarý
yaþanýyor. Ölüm orucu eylemi yaparak hak arayýþýna giren tutuklu ve
hükümlülerin, sorunlarýnýn çözümünü saðlayamadýklarý ve bu eylem
sonucu ölümlerin gerçekleþtiði bilinmektedir. Dolayýsýyla eylem, ölüm
orucu yapanlarýn iradelerinin dýþýna taþarak ölüme dönüþmüþtür.
Sonuç ölüm olmuþtur.

Hem de 91 kiþinin ölümüdür sonuç.
400'den fazlasýnýn Wernicke ya da Korsakof hastalýðýna yakalanmasýdýr.
Sýrada 55 eylemci daha vardýr.

Tutuklu ve hükümlüler, tecrit koþullarýný ölerek de kaldýramamýþlardýr.
Demokratik kamuoyu olarak, her birimizin yüzlerce etkinlik ve giriþimi de
tecrit koþullarýný ortadan kaldýrmaya yetmemiþtir.

Tutuklu ve hükümlüler ölüme doðru yürüyorlar.

Ölümler gerçekleþmesine raðmen sonuç alýnamýyorsa ve sessizlik
sürüyorsa, ölüme dur diyebilmek için demokratik kamuoyunun inisiyatifine,
farklý tarzda giriþimlerine ihtiyaç var demektir. ÝHD eylemcilere, eylemlerini
sona erdirme çaðrýsý yaptý. Ama ayný zamanda Adalet Bakanlýðýna da
çaðrýda bulundu. Amaç ölüm deðilse ve fakat ölümler gerçekleþiyorsa bu
noktada, hýzlý bir þeyler yapýlmalý.

Hangi demokratik ülkede yurttaþlar birer birer ölürken, kamu otoritesi
diyalog yolunu reddeder, çözüm seçeneklerini ihmal edebilir?

Ama tüm öneriler reddediliyor.

Tecrit sorunu çok uzun zaman mücadele edilmesi gereken bir sorundur.
Yalnýzca bugün cezaevinde bulunanlarýn sorunu deðildir.

Ýþte tam da bu noktada demokratik kamuoyunun yaratýcý inisiyatifine
ihtiyaç var. Ölüm orucunun sona erdirilmesi için tutuklu ve hükümlülere;
insan onuruna uygun koþullarý saðlamasý için Adalet Bakanlýðý'na
yaptýðýmýz çaðrýya destek istiyoruz. Ölümü seçenek olmaktan çýkarmak
için buna ihtiyaç duyuyoruz.D
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
04.03.2002 30.04.2002 GELÝR GÝDER TABLOSU

Gelirlerinin önemli bir yüzdesi üye aidatlarýndan olan TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin gelir - giderlerine iliþkin detaylarý öðrenmek,
bütün üyelerimizin hakkýdýr diye düþünüyoruz. Bu nedenle, aylýk gelir ve gider tablosunu yayýnlamayý önemsiyoruz. Bu bültenden itibaren
yayýnlanan tablolara iliþkin ayrýntýlý bilgi için odamýza baþvurunuz.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu
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Eþref Özand Evi

hafýzasýný
YÝTÝRÝYOR

K

... rant ekonomisi Ankara'nýn tarihsel
dokusunun bir parçasýný daha yok ediyor ve
herzamanki gibi yazýk ediyor...

... ilk 1978'de geldik bu güzel mekana...

... etraftaki çirkinliðe karþý sýðýndýðýmýz son
örfez'di...

... Doðasýna, þehir dokusuna sahip çýkamayan
toplumlar insanlarýna da sahip çýkamazlar...

... ve Sakarya'da birbirimizi
kaybettiðimizde Körfez'in önünde
buluþalým diyoruz ...
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Benzin istasyonlarý vb. yapýlar

(A) GRUBU YAPILAR ............................................................................................................ 260.700.000
Özelliði olan büyük okul yapýlarý (spor salonu, konferans salonu vb. ek tesisleri olan eðitim yapýlarý)
Poliklinikler vb. saðlýk yapýlarý (hastaneler hariç)
Liman binalarý
Ýl tipi hükümet konaklarý ve büyük idari binalar ve büyükþehir belediye binalarý
Misafirhaneler
150 kiþiyi geçen cezaevleri
Hamam ve banyolar
Organize sanayi bölgeleri ve Serbest Bölgeler (çevre düzenlemesi gerektiren nitelikli sanayi tesisleri)
Fabrika ve imalathaneler
Aqua parklar
Müstakil spor köyleri (Olimpik yüzme havuzlarý, spor salonlarý ve statlar)
Villalar, teras evleri ve dað evleri, kaymakam evi, kaloriferli müstakil yönetici evleri veya müstakil konutlar (150 m2 450 m2 arasý)
Büyük çiftlik yapýlarý
Lüks konutlar (çevre düzenlenmesi gerektiren siteler veya müstakil konutlar) (150m2 ve üzeri )
Tarihi ve eski eserler niteliðinde olup yýkýlarak orijinaline uygun olarak yeniden yapýlan yapýlar, ve benzeri yapýlar.( Mimarlýk Hizmetleri bedeli

“Korunmasý Gerekli Kültür Varlýklarýnýn Rölöve-Restitüsyon- Restorasyon Hizmetleri Þartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi” esaslarýna göre
hesaplanacaktýr.)

(B) GRUBU YAPILAR............................................................................................................. 288.750.000
Kaplýca ve þifa evleri
Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
Yaþlýlar huzurevi, kreþ ve gündüz bakýmevleri
Ýþ hanlarý
Laboratuarlar
Metro istasyonlarý
Stadyum ve spor salonlarý
Yüksek okullar ve eðitim enstitüleri
Araþtýrma binalarý
Büyük maðazalar
Büyük postaneler (merkez postaneleri)
Otobüs terminalleri
Satýþ ve sergi binalarý (showroomlar)
Eðitim ve eðlence amaçlý yapýlar (çok amaçlý spor salonlarý, toplantý, eðlence ve düðün amaçlý )
Büyük alýþveriþ merkezleri vb. yapýlar
Banka binalarý ve benzeri yapýlar

(C) GRUBU YAPILAR.............................................................................................................346.500.000
Otel ve Moteller (3 ve 4 yýldýzlý oteller ile 1. sýnýf moteller)
Hastaneler (250 yataða kadar)
Büyük Kütüphaneler ve Kültür Yapýlarý
Normal Radyo ve Televizyon Binalarý
Arþiv binalarý
Kapalý yüzme havuzlarý
Büyük yurtlar (yüksek öðrenim yurtlarý)
Büyük Adliye Saraylarý
Dini yapýlar ve benzeri yapýlar

(A) GRUBU YAPILAR.................................................................................................429.000.000

Radyo- TV istasyonlarý
Özelliði olan askeri yapýlar
Hastaneler (250 yataðýn üstündeki hastaneler ve özelliði olan ihtisas hastaneleri)
Büyükelçilik yapýlarý, Vali Konaklarý ve 450 m2 üzerindeki özel konutlar
Borsa binalarý
Üniversite kampüsleri vb. Yapýlar

(B) GRUBU YAPILAR.................................................................................................519.750.000

Kongre merkezleri
Alýþveriþ kompleksleri (içerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, vb. bulunan)
Müze, sergi, kütüphane kompleksleri
Olimpik spor tesisleri hipodromlar
Bilgi iþlem merkezi
Bilimsel araþtýrma binalarý
Havaalanlarý vb. Yapýlar

(C) GRUBU YAPILAR .......................................................................................................594.000.000

Üst donanýmlý kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yýldýzlý)
Ordu evleri
Büyük radyo ve televizyon binalarý
Özelliði olan sýðýnaklar

(D) GRUBU YAPILAR ................................................................................................709.500.000

Opera, tiyatro, bale yapýlarý ve konser salonlarý ve kompleksleri
Restore edilecek yapýlar vb. Yapýlar

4. SINIF YAPILAR

5. SINIF YAPILAR

.

.



Mimarlýk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabýnda Kullanýlacak 2002 Yýlý Yapý Yaklaþýk Birim
Maliyetleri Hakkýnda Teblið (07.03.2002 / 24688 )

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýndan;
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YAPININ MÝMARLIK HÝZMETLERÝNE ESAS OLAN SINIFI Yapýnýn Birim MaliyetiTL/m

1. SINIF YAPILAR

2. SINIF YAPILAR

3. SINIF YAPILAR

�

(A) GRUBU YAPILAR............................................................................................................... 33.000.000
3 m yüksekliðe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarlarý
Su depolarý
Basit kümes ve tarým yapýlarý
Mevcut yapýlar arasý baðlantý-geçiþ yollarý
Baraka veya geçici kullanýmý olan küçük yapýlar
Yardýmcý yapýlar ( müþtemilat )
Gölgelikler Çardaklar
Üstü kapalý yanlarý açýk teneffüs, oyun gösteri alanlarý ve benzeri yapýlar

(B) GRUBU YAPILAR .............................................................................................................. 57.750.000
Basit padok, büyük ve küçük baþ hayvan aðýllarý
Ýþyeri depolarý ve benzeri yapýlar

(A) GRUBU YAPILAR................................................................................................................90.750.000
Kuleler, ayaklý su depolarý
Palplanj ve ankrajlý perde ve istinat duvarlarý ve benzeri yapýlar

(B) GRUBU YAPILAR..............................................................................................................123.750.000
Garaj Yapýlarý
Seralar
Kayýkhane
Basit Atölyeler (tek kat ve tek üniteden oluþan)
Pnömatik ve þiþirme yapýlar
Hangar yapýlarý
Tek katlý dükkan ve ofisler
Semt sahalarý ve benzeri yapýlar

(A) GRUBU YAPILAR .......................................................................................................... 202.950.000
Tarým ve endüstri yapýlarý (tek katlý prefabrik fabrika binalarý, tesisat aðýrlýklý aðýllar, kümes, tahýl ve patates depolarý, fidan yetiþtirme ve bekletme

tesisleri vb.)
Çiftlik binalarý ve depolarý
Otel ve moteller (1 ve 2 yýldýzlý oteller, 2. sýnýf moteller)
Gençlik merkezleri
Okul ve mahalle ölçeði spor tesisleri (temel eðitim okullarýnýn veya iþletme ve tesislerin spor salonlarý, jimnastik salonlarý, semt salonlarý, vb.)
Hobi ve oyun salonlarý
Ticari bürolar (üç kata kadar asansörsüz ve/veya kalorifersiz büro ve dükkanlar)
Alýþveriþ merkezleri (2000 m ye kadar)
Basýmevleri, matbaalar
Arþiv ve depolar
Soðuk hava depolarý
Konutlar (Dört kata kadar asansörsüz ve/veya kalorifersiz konutlar)
Manej sahalarý
Tatil köyleri, kampingler, vb.
Metal iþleri atölyeleri, dökümhaneler
Semt Pazarlarý, küçük ve büyük hal binalarý
Küçük sanayi siteleri (atölye, ticarethane, depo) vb. yapýlar

(B) GRUBU YAPILAR..............................................................................................................231.000.000
Entegre tarým ve endüstri yapýlarý
Ýdari binalar ( Ýlçe tipi hükümet konaklarý,vergi daireleri,Belediyeler ve çeþitli amaçlý kamu binalarý)
Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
Temel eðitim okullarý
Küçük kitaplýk ve benzeri kültür tesisleri
Jandarma ve emniyet binalarý
Saðlýk tesisleri (saðlýk ocaklarý, kamu saðlýk dispanserleri, saðlýk evleri, saðlýk merkezleri vb.)
Semt postaneleri
Ticari bürolar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
Halk evleri
Yurtlar
Katlý garajlar
Mezbahalar
150 kiþiye kadar cezaevleri
Fuarlar
Sergi salonlarý
Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli,150 m ye kadar)
Marinalar
Yat bakým ve onarým atölyeleri, çekek yerleri
Jeoloji, botanik ve tema parklarý
Ýtfaiye kurtarma istasyonlarý
Gece kulübü, diskotekler
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Koþullar...
Zaman...
Etkileþimler...
Rant....
Yönetimler...
Kentli(!)...

Kentimizi dönüþtürüyor.
Sahip çýkmadýðýmýz/çýkamadýðýmýz birçok deðerle birlikte,

ve 'miz de göz açýp kapayýncaya kadar yok
ediliyor. Milka Pastanesi ... Bulvar Palas... Bir zamanlar filmlerin ilk
gösterimi için salonunu doldurduðumuz, Akün Sinemasý...
ve
Körfez Lokantasý olarak tanýdýðýmýz “Eþref Özand Evi” ...

70 yýldýr kente ve kültürel çevreye tarihsel katkýsý olan bu yapý da
yok olmak ile karþý karþýya. Yaklaþýk bir ay önce bir kent duyarlýsý
tarafýndan bize iletilen bu “yok etme” sürecinde, Þube olarak;

gerekçeleriyle,
Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu Müdürlüðü'ne
baþvuruda bulunduk. Çankaya Belediyesi Ýmar Müdürlüðü'ne de,
bu deðerlendirme sürecinde, herhangi bir iþlemin yapýlmamasý
konusunda sözlü ve yazýlý baþvurularýmýz oldu. Ýki basýn açýklamasý,
bir basýn bildirisi ile konu hakkýnda kamuoyunu bilgilendirmeyi de
hedefledik.

Yapýnýn olup
olmamasý Koruma Kurulu'nun deðerlendirmeleri sonucunda
açýða çýkacak. Ancak bir yapýnýn kent içindeki varlýðýna, kent ve
kentli ile olan iliþkisine biçilecek deðerin, sadece mimari, tarihi,
iþlevsel ve sanatsal deðerleri ile anýlmasý doðru mudur?

Bu sahip çýkma, sayýn
Baþbakanýn bir hastanenin kaçak 7. katýnda tedavi görmekten
rahatsýzlýk duymamasý gibi fiili durumlarý çokça yaþadýðýmýz
bugünlerde özellikle önem kazanýyor. Eþref Özand Evi'nin yani
Körfez Lokantasý'nýn aramýzdan ayrýlmasýna ve kent hafýzamýzýn
yok edilmesine izin vermeyelim. Deðiþimde ve dönüþümde kent
kimliðini olumlayan yaklaþýmlarýn ilk adýmý olarak meslektaþlarýmýzý
ve tüm Ankaralýlarý geleceðimize sahip çýkmaya çaðýrýyoruz.

Kent
Hafýzasý Kent Kimliði

“Korunmasý Gerekli Taþýnmaz Kültür Varlýðý”

Kamusal
hafýzaya yerleþtiði, kentlilerin kenti benimsemesinde rol
oynadýðý, kent kültürünün oluþmasýndaki katkýsý ve kent
sakinlerinin yaþanmýþlýklarýna tanýklýðýndan dolayý birþeylere
sahip çýkma gerekliliði azýmsanmamalýdýr.
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ANDREAS GOTTLIEB HEMPEL
UIA DÜNYA KONGRESÝ BAÞKANI

Her üç yýlda bir yapýlan Dünya Mimarlar Birliði (UIA) kongresi,
organizasyon ve içerik olarak mimarlar için önemli bir etkinliktir.
Bugüne kadar yapýlmýþ UIA kongreleri, konularý, yer seçimi ve
farklý yerlerden gelen binlerce mimarýn katýlýmý ile her ülkenin
“mimarlýk ve yapý kültürü” için geniþ bir kamuoyu oluþmasýna
neden oldu. Genel kurullarda oluþturulan mimarlýk politikasý ile
yapýlaþmýþ çevreler için yeni bir anlayýþ getirildi. Örneðin 1996
yýlýnda Barcelona'da ve 1999 yýlýnda Beijing'de; öz gelenekler,
kentsel yapýlaþma ve yapý sanatý üzerine bilinçlenme
baþlatýlmýþtýr. Bu bilinçlenme Çin'de en yüksek politik düzeye
kadar ulaþmýþtýr. Bu nedenle Alman Mimarlar Birliði, 1996 yýlýnda
Barcelona'da; Florenz, Melbourne ve Tel Aviv gibi güçlü
rakiplerine raðmen, büyük bir çoðunlukla XXI. UIA Dünya
Kongresini Berlin'e getirmeyi baþarmýþtýr. Þimdi, Çin'de olduðu
gibi bir þans daha doðmuþtur.

Bu nedenle, þimdiye kadar pek önem verilmeyen bu konu ile
planlama ve yapý kalitesini uluslararasý düzeyde “yapý kültürü”
adý altýnda ele almak Almanya için de önem kazanmýþ
bulunuyor. Böylece hem iç planlamadaki anlayýþ düzeltilmiþ
olacak, hem de uluslararasý iliþkileri teþvik için katkýlarda
bulunulacaktýr.

Ýnþaat Mühendisleri Odasý

Þahin YýLDýRýM Ýller Bankasý Genel Müdürü

Doç. Dr. Aziz KONUKMAN Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi

Selahattin BABÜROÐLU Ýmar ve Ýskan E. Bakaný

Hayrettin BARUT Afyon Belediye Baþkaný

Tekin Bayram Yalvaç Belediye Baþkaný

Vahap BALMAN Ýller Bankasý Yapý Sanayi Genel Müdürü

Birgül AYMANGÜL TODAÝE

Fevzi AYTEKÝN Çevre Bakaný

Mustafa TAÞAR Turizm Bakaný

Teoman ÜNÜSAN Ýçiþleri E. Bakaný

Bekir KUMBUL Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný

Fuat AKDOÐAN Kuþadasý ve Kýyý Belediyeler Birliði Baþkaný

Yalçýn DEMÝR Nevþehir Belediye Baþkaný

Erol GÜNGÖR Türkiye Çevre Eðitim Vakfý Genel Müdürü

Prof. Dr. Metin SÖZEN ÇEKÜL Vakfý Baþkaný

Doç. Dr. Nesrin ALKAN SBF Öðretim Üyesi

Ertuðrul ALPARMAN Çevre Bakanlýðý Daire Baþkaný

Adnan MARAÞLI Turizm Bakanlýðý Yatýrýmlar Gn. Md.

Fethi AYTAÇ E. Vali, E. Mahalli Ýdareler Gn. Md.

Siyasi Partilerin Mahalli Ýdarelerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýlarý

Ali DÝNÇER (CHP)

Nezir AYDIN (SP)

Abdülkadir AKSU (AKP)

Selim ENSARÝOÐLU (DYP)

Cengiz ALTINKAYA (ANAP)

Ziya YILMAZBÝLEN (MHP)

Mecit ÞEKERCÝOÐLU (DSP)

TBBD Yönetim Kurulu

12.00 DEðERLENDIRME

13.00 ÖÐLE YEMEÐÝ

14.00 ÝLLER BANKASI, BELEDÝYELER, FÝNANSMAN SORUNLARI

OTURUM BAÞKANI

PANELÝSTLER

16.00 DEðERLENDIRME

15 HAZÝRAN 2002 CUMARTESÝ

10.00 YEREL YÖNETÝMLER, TURÝZM ve ÇEVRE

OTURUM BAÞKANI

PANELÝSTLER

12.30 GENEL DEÐERLENDÝRME

OTURUM BAÞKANI
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AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE 2. YEREL YÖNETÝMLER ZÝRVESÝ
13 HAZÝRAN 2002 PERÞEMBE

11.00 AÇILIÞ KONUÞMALAR

14.00 YEMEK ARASI

15.00 AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE GÝRÝÞ SÜRECÝNDE YEREL YÖNETÝMLER RÝSKLER ve FIRSATLAR (AVRUPA YEREL YÖNETÝMLER ÖZERKLÝK

ÞART KENTSEL ÞART ve YEREL GÜNDEM 21 HÝZMETTE YERELLÝK (SUBSIDIART) ÝLKESÝ SINIR ÖTESÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ GÜNEYDOÐU

AVRUPA PAKTI ANTLAÞMASI

OTURUM BAÞKANI : Prof. Dr. Can HAMAMCI

PANELÝSTLER

14.00 DEðERLENDIRME

14 HAZÝRAN 2002 CUMA

10.00 YEREL YÖNETÝMLER ÝMAR ve AFET YÖNETÝMÝ

OTURUM BAÞKANI

PANELÝSTLER

Aytaç DURAK

Türk Belediyeler Birliði ve Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný

Avrupa Birliði Türkiye Temsilcisi

Prof. Dr. Sayýn Abdülkadir AKCAN

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný

Sayýn Rüþtü Kazým YÜCELEN

Ýçiþleri Bakaný

Deniz BAYKAL CHP Genel Baþkaný

Recai KUTAN SP Genel Baþkaný

Recep Tayyip ERDOÐANAK Parti Genel Baþkaný

Tansu ÇÝLLER DYP Genel Baþkaný

Mesut YILMAZ Baþbakan Yardýmcýsý ve AB'den Sorumlu Devlet Bakaný

Hüsamettin ÖZKAN DSP Baþkan Yardýmcýsý

Devlet BAHÇELÝ Baþbakan Yardýmcýsý ve Devlet Bakaný

Prof. Dr. Yýlmaz BÜYÜKERÞEN Eskiþehir Büyükþehir Belediye Baþkaný

Hüseyin AKSU Aydýn Belediye Baþkaný

Prof. Dr. Arif ERSOY Çorum Belediye Baþkaný

Metin ÇOBANOÐLU Kýrþehir Belediye Baþkaný

Doç. Dr. Yusuf ERBAY Nevþehir Valisi

Kayhan KAVAS Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü

Muammer TÜRKER AB'den Sorumlu Daire Baþkaný

Hakký ÜLKÜ Aliaða Belediye Baþkaný

Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný

Prof. Dr. Cevat GERAY

Erol ÜNAL E. Müþteþar Yardýmcýsý

Mustafa TAYMAZ Afet Ýþleri Genel Müdürü

Adil ÖZDEMÝR Türkiye Acil Durum Yönetim Genel Baþk.

Ali AYGÖREN Denizli Belediye Baþkaný

Feridun DUYGULUER Bayýndýrlýk Bakanlýðý Genel Müdürü

Ruhi KURNAZ Düzce Belediye Baþkaný

4

Dünya bugün, terörizm, askeri müdahalelerin sömürüsü,
kökten dinciler, fakir ve zengin ülkeler arasýndaki sosyal
eþitsizlikler ile karþý karþýyadýr. Bu nedenle UIA Dünya
Kongresinde, Birleþmiþ Milletlerin barýþ politikasý takip
edilecek ve daha esaslý temellere oturan global bir barýþ
politikasý uygulayabilmek için ilk yapý taþlarý konacaktýr.
Bu yapý taþlarý devletlerin, kültürlerin ve disiplinlerin
diyalogu içindir. Diyalog ayný zamanda yeni ufuklarýn
mimarlýðý için de önemlidir. “Yeni Mimari” ile kasdedilen,
doðal çevrenin korunmasý için sorumluluk ve bilinç, insan
onuruna yakýþýr yerleþimler ve çeþitli kültürlerin geniþ
perspektifler içinde kaynaþmasýdýr.

Kongre þu sorulara cevap verebilmek için katkýda
bulunmalýdýr:

Toplum ve çevre için mimarlarýn sorumluluðu hangi
deðerlere dayanmaktadýr?
Yapýlaþmýþ çevre için yapýlacak harcamalar global
olarak nasýl dikkate alýnacaktýr?
Gelenek üzerine yenilikçilik nasýl düzenlenecek ve
geliþtirilecektir?
Bölgesel kimlik, global ve modern biçimde nasýl
devam ettirilecektir?
Ýfade olarak “güzellik” zamana baðlý olmadan nasýl
oluþturulacaktýr?
“Kaynaklarý koruyarak yapmak” sosyal eþitsizliðe nasýl
katkýda bulunabilir?

Kongre'nin birinci gününde (22 Temmuz 2002) UIA
Çalýþma gruplarýnýn son üç yýlda yaptýklarý çalýþmalar
sergilenecektir. Devam eden diðer dört gün boyunca
“Kaynak Olarak Mimarlýk” konusu, dört ana baþlýk altýnda
sunulacak ve bildiriler çerçevesinde iþlenecektir: Kent ve
Toplum, Doða ve Yapýlaþmýþ Çevre, Gelenek ve Yenilik,
Mekan ve Kimlik....

Hem mimarl ýðýn hem de mimarl ýðýn komþu
disiplinlerinden deðerli þahsiyetler büyük toplantý
salonunda konularý yorumlarken, forumlarda,
atölyelerde ve proje tanýtýmlarýnda konu baþlýklarý
derinleþtir i lecektir. Pek çok sergi i le program
zenginleþtirilecektir. Örneðin; “Yeni Alman Mimarlýðý”
sergisini Martin Gropius Yapýsýnda, UIA Öðrenciler arasý
yarýþma sonuçlarýný veya BDA'nýn sergilerini Kent
müzelerinde görebilirsiniz. Kentin birçok mekanýna
daðýlmýþ olan sergiler konferanslar boyunca devam
edecektir.

Bütün UIA Dünya Kongrelerinin bir diðer amacý; toplu
etkinlikler, þahsi tanýþmalar, buluþmalar, bireysel fikir
tartýþmalarý ve gelecekte beraber çalýþabilmenin yollarýný
aramaktýr. Bu baðlamda Berlin 2002 UIA Dünya Kongresi
esnas ýnda pek çok yerde fark l ý programlar
düzenlenmiþtir.
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Kongre katýlým ücreti aþaðýdaki gibidir:

Katýlým : 460 €
Refakatçi : 290 €
Öðrenci : 185 €

Bu ücretlere yurtdýþý çýkýþ vergisi, ulaþým ve
konaklama ücreti
dahil deðildir.

Þube olarak , kongreye katýlýmak
isteyenlerin maddi yükünü
hafifletmek ve daha geniþ
katýlým saðlamak için çalýþmalar
yapmaktayýz.

Deðerlendirme yapmak üzere
15 Haziran 2002 tarihinde saat
15.00'da odamýzda buluþalým.

k a y n a k
o l a r a k

mimarlý k



KÝTAP
Aþaðýda isimleri belirtilen, Mimarlar Derneði 1927 tarafýndan yayýnlanan kitaplarýn satýþý, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
tarafýndan da yapýlacaktýr.

Bauhaus ve Sonrasý
ANY Seçmeler
Mimarlýk Üzerine Söyleþiler, Feyyaz ERPÝ
ANYTIME, Konferans Bildirileri
Düþünceler ve Tasarýmlar, Þevki VANLI
Konut Üzerine De(ne)meler, Abdi GÜZER
2002 Yýlý Ajandasý
Türk Mimarlar Cemiyeti'nden Mimarlar Derneði 1927'ye
Balo Gazetesi

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi üyesi olarak, aidatlarýnýzý kredi kartý ile, taksitler halinde ödeyebilirsiniz.

Ýþ ve ev adreslerindeki deðiþiklikleri þubemize bildirmek isteyen üyelerimiz,
adresinden güncelleme yapabilirler.
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http://www.mimarlarodasiankara.org/uyeform/
-
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GENEL KURUL, FORUMLAR,ATÖLYELER, ÇALIÞMAGRUPLARI,
TOPLANTILAR, KONU VE KONUÞMACILAR

21.07.2002 PAZAR

19.00 - 24.00 Yaz Partisi ve Mimarlýk Sergisi

22.07.2002 PAZARTESÝ

20.00 24.00 Açýlýþ Eðlencesi

20.00 Mimarlýk Haberleri Sergisi

Plan Com 2002 Sergileri

23.07.2002 SALI

AÇILIÞ KONUÞMALARI

KONU :KENT VE TOPLUM

10.00 MüzikliAçýlýþ
10.05 Açýlýþ Konuþmalarý

Yer: Postdamer Platz / Berlin Mitte : Postdamer Platz, 1838 yýlýnda Berlin Demiryollarý aðýndan çýkýþ noktasýný oluþturmaktadýr. Berlin
Duvarý'ndan sonra Berlin Demiryollarýnýn yeniden yapýlanmasý, bölgesel banliyö sistemini beraberinde getirmiþtir. Postdamer Platz
Banliyösü, 1998 2001 yýllarýnda Hilmer + Sattler, Hermann + Öttl, Modersohn ve Freiesleban isimli mimarlarýn, çalýþma grubu planlarýna
göre yapýlmýþtýr. Banliyönün ikinci etabý 2003 yýlýnda bitirilecektir. Tiergarten bölgesinden gelen 4 raylý tünel sistemi meydanýn kuzeyinde,
kentin altýnda, metro ile buluþur. Oradan 50 metre geniþliðinde, 260 metre uzunluðunda ve 15 metre yüksekliðindeki gar binasýna gelinir.

Yer: Palais am Funkturm ve Messe Berlin (Berlin Fuarý) : 1935 yýlýnda yanan ve savaþ yýllarýnda aðýr hasar gören fuar alaný
(Charlotlenburg) 1950'li yýllarda tekrar onarýlmaya baþlandý. Tamamiyle zarar gören fuar alanýnýn yeniden yapýlanmasýna, Alfred Roth,
Franz Heinrich Schotka ve Gustav Müller gibi isimler katkýda bulunmuþtur. 1956 ve 1957 yýllarýnda Bruno Grimmek ve Werner Düttmann
tarafýndan, antenli kuleye yakýn olan karþýlama holü ilave edilmiþtir. Binada, giriþten sonra ortada poelzig ve Wagner'in (Sommer Garten)
büyük teraslý, su oyunlu yaz bahçesi yer alýr. Bu giriþ yapýsýnýn adý Marshall evidir: Ýlk sergileme salonlarý 1. Dünya Savaþý esnasýnda
Alfred Richter ve Johann Emil planlarýna göre yapýlmýþtýr. Yeniden yapýlanma döneminde (1971 yýlýnda) Harald Franke Fuarýn doðu ve
batýsýna 6 salondan oluþan bir bölüm daha ilave ederek bütünlüðü tamamlamaya çalýþýr. Frankenin konstruksiyonu 86,5 x 79,8 metre
açýklýktan geçer. 1990 yýlýnda balolar, karþýlama törenleri, kongreler için tekrar onarýlan palas, 50'li ve 60'lý yýllarýn mimari karakterini tam
anlamýyla korur. Berlin Fuarý, 160.000 m 'lik sergi alanýyla fuarýn kavramýnýn geliþimine katkýda bulunmuþtur.

20 No'lu Sergi Salonu

1,15,16,17,18 VE 19 No.lu Sergi Salonlarý

Genel Kurul Toplantý Salonu (ICC): 1970 1979 yýllarý arasýnda mimar Ralf Schüler ve Ursul ina Schüler Wit te 'nin
tasarýmýna göre yapýlan uluslararasý kongre Merkezi (ICC) sergi ve Fuar alanýnýn hemen doðusundadýr. ICC üçkatlý bir köprü ile direk olarak sergi
ve fuar tesislerine baðlýdýr. 320 metre uzunluðunda, 80 metre geniþliðinde ve 40 metre yüksekliðindeki yapý
800.000 m 'lük bir mekana sahiptir. 80 toplantý salonu ve mekanlarýyla ICC, 80'li yýllara kadar Berlin'in en büyük þantiyesi idi. Yapýnýn kuzey
ve güneyindeki küçük salonlarýn ortasýnda yer alan ana salon 40 metre yüksekliðindedir ve 5000 kiþilik kapasiteye
sahiptir. Salon,Avrupa'nýn ikinci büyük sahnesine ve en geliþmiþ sahne tekniðine sahiptir. Ana salondan baþka bu binada, bir tane 3000
kiþilik, bir tane de 1000 kiþilik konferans salonu ve servis tesisleri, postane, banka, çeþitli dükkanlar, bürolar ve lokantalar vardýr.

UIA'nýn Berlin'de yapýlýþý nedeniyle Berlin Mimarlar Odasý'nýn düzenlediði bu partide gündemi, müzik, dans, sohbet ve sergi oluþturmaktadýr. “Mimarlýk 2001
Berlin” sergisi 2001 yýlýnda Berlin ve çevresinde bitmiþ olan 100'e yakýn Berlin'li mimar ve kent plancýsýnýn projelerini içermektedir. Projelerde konut,, büro,
ticaret, kültür, rekreasyon, eðitim, kamu yapýlarýyla, iç mekan ve endüstriyel tasarýma, yerel yönetim gibi konulara yer verilmektedir.

XXI. Dünya Mimarlýk Kongresi açýlýþýnda kongreye katýlanlar, Berlin Belediye Baþkaný tarafýndan konuk edecektir. Misafirlere kültür programý eþliðinde eðlenceli
bir karþýlama yapýlacaktýr.Ayný anda Uluslararasý Mimarlýk Sergisi ve Plan com 2002 sergisi açýlacak ve mimarlýk öðrencileri yarýþmasý ödülleri daðýtýlacaktýr.

UIA üyeleri ve çalýþma gruplarýnýn ülkelerindeki mimari geliþmelerinin izlenebileceði sergide, yenilikçi projeler, yapýlar ve ülkelere özgü oluþumlar
gözlemelenebilir. Sergi 22 26 Temmuz tarihleri arasýnda her gün 10.00 ile 18.00 arasý açýktýr.

Ana düþüncesi UIA ve BDA tarafýndan oluþturulan Plan com 2002 (yapý alanýnda plan yapan meslekler için uluslararasý fuar) mesleki bir fuardýr. Sergileme ve
bilgilendirme; mimarlýk bürolarýnýn donatýmý, bilgisayar ve iletiþim teknolojisi, her türlü yapý malzemesi, bina teknikleri, çevre ekolojisi ve yenileme gibi konularý
konularý kapsamaktadýr.

Andress G. Hempel - Kongre Baþkaný ve UIABaþkan Yardýmcýsý (BERLIN)
Peter Conradi - Mimarlar Odasý Baþkaný
Brigitte Colin UNESCO (PARIS)
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TMMOB Mimarlar Odasý 38. Olaðan Genel Kurulunda seçilen
38. Dönem Merkez Yönetim Kurulu, 19 Nisan 2002 günü
Ankara'da yaptýðý toplantýda, oybirliði ile aldýðý kararla
aþaðýda belirtildiði þekilde, görev bölümü yapmýþtýr.

Genel Baþkan Yücel GÜRSEL
II. Baþkan M. Sait KOZACIOÐLU
Genel Sekreter Fatih SÖYLER
Genel Sayman Necip MUTLU
Üye Cengiz ERUZUN
Üye Haluk GÜRKAN
Üye Ahmet YOLDAÞ

38. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Görev Bölümü
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Yitirdiklerimiz...
11781 Ýsmet Þenova 17.04.2002

Ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

PANEL
TMMOB Ankara Ý l Koordinasyon Kurulu
“1972’den 2002’ye sürdürülebilir kalký nma çevre ve
gelecek”
Ethem Torunoðlu
Nesrin Algan

Yer: Çaðdaþ Sanatlar Merkezi
Tarih: 8 Haziran 2002 14:00

sonuçlar
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r ÇAÐDAÞ KENTLÝ YAÞAMINAAÝT EV NASILOLMALI?

“DIÞARIDA BÝR HÝÇ ÝÇÝN ÝNSAN ÖLDÜREN ÝNSANLAR, KÝMÝN VEYA NEYÝN SEBEP OLDUÐU HEP TARTIÞILAN FAKAT HÝÇBÝR ZAMAN BULUNAMAYAN
OLAYLAR, ÝNSANLARA KANLARIYLA HASTALIK BULAÞTIRAN MANYAKLAR, HER ÇEÞÝT SUÇ, ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝ VE BÜTÜN B U SAYDIKLARIMIZDAN ÇOK
DAHA MASUM GÖRÜNEN MEVSÝM OLUMSUZLUKLARI VARKEN; BEN, EVÝM DEDÝÐÝM YERDE AÝLEMLE BÝRLÝKTE BÜTÜN BUNLARDAN KORUNABÝLMEK
ÝSTERÝM. EVÝM, ÇEVRESÝ, KENTÝM BANAAÝTTÝR.”

Ýnsan

Uyandým... Zaten pek uyuyamamýþtým. Benliðimin hayaller ve gerçek dünya arasýnda ping-pong (veya pin-pon) olduðu maçta hayaller ani bir þut çekmiþ ve bir sayý
almýþtý. Yatakta ha bire dönüp durmanýn sonu buydu iþte. Çarþafa öyle bir dolanmýþtým ki, artýk ne saða ne de sola dönebiliyordum tam manasýyla rijitlenmiþtim.
Dýþarýdaki hengame, benim yatak odamda ne olduðundan þüphesiz- ilgisiz, devam ediyordu. Ya bir milli maçtý ( ve maalesef biz kazanmýþtýk) ya da büyük takýmlardan
birisi minik(?!?) bir zafer elde etmiþti. Sirenler, kornalar, arabalarýn motorlarýndan kasýtlý olarak çýkartýldýðý bariz, kullananýn hangi zevkini tatmin ettiði belli olmayan
birtakým sesler ve daha neler, neler...

Tak tak...
Çarþafa sarmalanmýþ olduðum halde, mumyalarýn canlandýðý korku filmlerine örnek hareketlerle yataktan fýrladým, koþarak birkaç adým attým. Sonra da kendimi yere
attým.

Tak takýr - tak...
Tabii olur olmaz herkesin eline silah verirsen olacaðý budur. Bir þangýrtý duydum ve kendimden geçtim.
Sabah, çalar saatimin uzaklardan gelen sesiyle uyandým. Uzaktan geliyordu, çünkü benim düþüp uyuyakaldýðým yer salondaki kanapenin üstüydü. Galiba sehpaya
takýlýp kanapenin köþesine kafamý çarpmýþtým.
Birkaç fincan çaydan sonra kendime geldim. Takvime göre bugün cumartesiydi. Oysa ne gariptir Salý olmasý gerekiyordu. Zaman kavramýný kaybedip çýldýrmaya mý
baþladým diye düþünürken kapý çalýndý. Birkaç saniye öncesine kadar büyük bir keyifle kestiðim beyaz peynir parçasý býçaðýmdan kayýp yere düþtü. Ýþte þimdi
kýzmýþtým. Tatil huzurumu bozan kiþiye çöp tenekemde özenle muhafaza ettiðim kokuþmuþ artýk yiyecek kolleksiyonunu göstermek niyetiyle kapýya yöneldim.
Hýþýmla açtým. Resmi kýyafetli bir görevli karþýmda dikiliyordu.

Bay Etajer?
Evet, benim buyurun?
Bay Etajer, imar kanunlarýna muhalefetten size ceza kesmek zorundayým.
Ha?!
Evet efendim, salonunuzun penceresi var, her odanýzýn penceresi var, mutfaðýnýzýn penceresi var, bütün bunlar yetmiyormuþ gibi caddeye bakan
fevkalade tehlikeli bir balkonunuz var.
Fakat ben...
Sözümü kesmeyin lütfen! Nerede kalmýþtýk, hah... Gürültü yaptýklarý gerekçesiyle komþularýnýzý þikayet etmiþsiniz. Tam 18 defa. Ýnsanlar istedikleri
gibi baðýrýp çaðýramayacak mý beyfendi? Hem de kendi evlerinde,... cýk cýk cýk... Kanuna göre haksýz þikayetin cezasý bir milyon. 18 çarpý bir milyon,
18 milyon. Buyrun faturanýzý. Pardon, dün akþam için polise haber vermiþsiniz, iki defa, böylece toplam 20 milyon.
Ama burasý benim evi...
Evet, görüyorum, dedi resmi giyimli memur, daðýnýk salona göz gezdirerek. Ve hemen devam etti:
Bakýn beyefendi, evinizdeki pencereleri kapatmamakta neden ýsrar ediyorsunuz anlamýyorum, hele þu saksýlarla dolu balkonunuz yok mu?!...
Menek...
Menekþe veya devetabaný farketmez! Ýmar kanunlarýnýn 468. Maddesi balkonda kum torbalarýndan baþka bir nesne bulundurulmasýný yasaklar. Bay
Etajer, kaç çiçeðiniz va?
Sanýrým 12; neden sordunuz?
Hýmmmm... 12 çarpý beþyüz bin, altý milyon eder.
Ne?!
Gelelim diðer þikayet konularýna. Evinizin dýþ cephesini duman grisine boyamamakta niye ýsrar ediyorsunuz Etajer Bey? Þehrin düzenini, birliðini,
estetiðini nasýl bozarsýnýz?! Hele o balkonunuzdaki pis saksýlar vatandaþýn can ve mal saðlýðýna, eðlence hürriyetine ve göz zevkine açýkça tehdittir.
Bakýn, merkezde bu husustaki önerilerimizi dikkate almayan yaþlý bayanýn balkonuna roket isabet etti. Yaþlý bayan, üç adet kedisi ve çiçekleri
çevrede tahribata ve kirliliðe yol açtý. Sokaklarý temizleyenler de insan beyfendi.
Roket mi?
Evet efendim. Vatandaþýn maçlardan sonra havaya saydýrmasýný, stres atmasýný, motor baðýrtmasýný, korna çalmasýný niye engelleyelim beyfendi?
Vatandaþýn deþarj olmasýna neden mani olalým?! Bahse girerim sizde kanunda belirtilen kýrk santim ses izolasyonu da yoktur. Zaten apartmanýnýzýn
konumunu da hiç sevmedim. Kanuna aykýrý.
Ama bu yapý 1963'te..
Aha! Bu daha da iyi! Ýmar kanunu 490'a göre mevcut tüm eski eser denilen süprüntülerin temizlenmesi gerekiyor. Þehrin görüntüsünü bozuyorlar.
Týpký sizin apartmanýnýz gibi. Dairenizi ne zaman boþaltýrsýnýz? Bu arada otuzbeþ milyoncuk da yýkým bedelleri için rica ediyim. Bu indirimli tarifedir,
gelecek ay yüzde ikiyüz zamlanacak. Biliyor musunuz, aslýnda sizin binanýzýn ykýlmasý iyi olacak. Altýncý caddeyi Konya Ankara karayoluna
baðlayacak bir üst geçit yapmayý düþünüyorduk. Sanýrým temel ayakarýndan birini buraya koyabiliriz. Ýþte bu da yýkým bedelleri için faturanýz.
Seni!...
Tabii ki köprünün ayaðýndan yer artacak, orayý da park yaparýz, insanlar trafikle içiçe, o muhteþem üst geçidin taþýyýcýlarýný seyrederek mutlu
geleceðin hayalini kurarlar. Düþündükçe insaný heyecan sarýyor. 100 metre yükseklikte ve bir kilometre uzunluðunda olacak. Gerçekten müthiþ.
Seni!...
Tabi, pardon kýzmakta haklýsýnýz. Tatil gününde zamanýnýzý aldým. Toplam borcunuz doksanbeþ milyon artý giderler, hýzlý ulaþýmý ve belediyemizi
teþvik fonu dahil toplam yüzyirmi milyon, aylýk gecikmelerde yüzde elli faiz var.
Ýç çamaþýrý kabulediyor musunuz, almadýðýnýz bir tek o kaldý da.
Devlet memuruna hakareti de ekleyelim. Yüzelli milyon, buyrun faturanýzý. Mutlu günler.

Öylece kalakaldým kapýda; elimde bir tomar fatura, aðzýmda týkalý kalmýþ her tür itiraz sözcüðü ve bahanesiyle, þaþkýnlýðým geçer geçmez komþum Leyla Hanýmýn
kapýsýný çaldým. Þiir ezberlemiþ öðrenci edasýyla bütün olanlarý anlattým.
Leyla Haným pek ilgilenmemiþ gözüktü. Hatta “beni bunun için mi rahatsýz ettin” der gibiydi. Sol kaþýný yukarý kaldýrarak:

Ee Etajer? Ne var bunda, adamlar haklý. Bir de mimarlýk öðrencisi olacaksýn. Bütün bunlarý adýn gibi bilmen lazým, dedi.
Gözlerim kararýyordu. Zaman ve mekan siliniverdi birdenbire. Gün ýþýðýný gördüðümde salon halýsýnýn üzerinde yerdeydim. Anneannemden kalma kristal avize
kafamdaydý. Baþým aðrýyodu. Avizenin alnýmdan aþaðý sarkan kristallerini parmaðýmla aralayýp etrafa baktým. Camda bir delik vardý. Sanýrým dün akþamki
hengamede pencereden giren kurþun tavandaki avizeyi kafama indirmiþti. Takvime baktým. Salý. Etrafta resmi görevli falan da yok. Güzel. El yordamýyla sersem sepet
çaydanlýðý buldum. Kafama inen Demokles'in pardon anneannnemin avizesi sayesinde gördüðüm rüyayý düþündüm. Ýkinci fincan çaydan sonra kendime geldim.
Kafam çalýþmaya baþlamýþtý...

STAJYER ETAJER
(Eskiz Dergisi'nin 2. sayýsýndan alýntýdýr.)
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10.20 Çevrenin Düzenlenmesi: Mimarýn Yetki ve Sorumluluðu

10.30 Medeniyetlerin Diyaloðu - 21. Yüzyýlda Kent

10.50 MüzikliAra

10.55 Kaynak Olarak Mimarlýk - Kongre Bilim Komitesinin Raporu

11.10 Dünya Medeniyetlerini Tehdit Eden Büyüme, NüfusArtýþý

11.40 Zincir Yapýlaþma ve Süreçler: Mega Kentlerin Meydan Okumasý

12.20 Kapanýþ Konuþmasý

12.25 Müzikli Kapanýþ

14.00 - 16:00 FORUM VEATÖLYELER

Forum I Bölgecilik ve Globalleþme
Forum II Yeni Medya ve Kamusal Mekan

Atölye I Sahne Olarak Kent:Urban Entertainment
Atölye II Yeni Yapýlarda KaynakAðý

16.30 18.30 FORUM VEATÖLYELER

Forum III ega Kentin Sýnýrlarý

Atölye III Yeni Kent Yapýmý ve Oturma Biçimleri
Atölye IV Yüksek Yapýlarýn Tekniði ve Düzenlenmes
Atölye V KaynakAðlarýnýn Tesbiti

21.30 Mimarlýk ve Müzik

24.07.2002 ÇARÞAMBA

TOPLANTI I KONU : DOÐAL VE YAPILAÞMIÞ ÇEVRE

10.00 Açýlýþ Konuþmalarý

10.05 Yenilik ve Gelenek: Kaynak Etkinliði

10.30 Geleceðe Hakim Mimari

12.00 Yenilik ve Teknik: Gücün Sanatý

14.00 16.00 FORUM VEATÖLYELER

Forum IV Merkez ve Çevre Mahalleler: Kentsel Den e
Forum V Sosyal Kent

Atölye VI Kültür ve Spor ile Kent Yenilemesi
Atölye VII Deðiþtirme ve Güçlendirme

16.30 18.30 FORUM VEATÖLYELER

Forum VI Demokratik Planlama Süresinde Kentleþme
Atölye VIII Avrupa'daki Büyük Yerleþim Yerlerini Geleceði
Atölye IX Alçý Sistemleri
Atölye X Yeni Çalýþma Dünyalarý

Vasisilis Sgoutas Paris - UIABaþkaný (PARIS)

Gerhard Schröder -Almanya Federal Cumhuriyeti Baþbakaný

Karl Ganser - Bilim Komitesi Baþkaný (BREITENTHAL)

Anna Kajumulo - Birleþmiþ Milletler, UNCHS ve Habitat Direktörü,
Centre for Human settlement (Tibaijuka, Dar es Salaam Nairobi)

Manuel Castells - Sosyolog ve Kent Plancýsý (BERKELEY)

Kasper Kraemer - BDABaþkaný (KÖLN)

M

i

Ücret: 10€

“Tempodrum”un büyük ve küçük alanlarýný birbirine, merdivenlerle ve çatý teraslarýyla baðlayan arena'da,
Konu müzik eþliðinde mimarlýk olarak kurgulanmýþtýr. Tempodrum'un mimarý Gmp von Gerkan, Marg ve ortaklarýdýr.

FranzAlt - Gazeteci (BADEN)
Taoufik El Euctt - UIA'nýn II. Baþkaný (TUNUS)
Joaquim Guedes - Bilim Komitesi Üyesi (SAN PAULO)

Thomas Herzog Mimar (MÜNICH)

Minja Yang Tokyo UNESCO, Sosyolog (PARIS)
Jorge Liernur Mimar (BUENESAIRES)
Marta Schwartz Peyzaj Mimarý (CAMBRIDGE)
Abalos ve Herreos Mimar (MADRID)

Jörg Schlaich Mühendis (STUTTGART)

g

n

Yer: Tempodrum

Genel Kurul Toplantý Salonu (ICC)
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“Harita Program” ayrýntýlarýný üretiyor

15 Haziran 2002 Cumartesi saat 12:00'de
Yayýn Koordinasyon Kurulu'nun
Ýlk toplantýsý için bir araya geliyoruz...

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi;
'Harita program' ile önemsediðini ilan ettiklerini
yayýn yoluyla çoðaltmak,
çoðalttýklarýný paylaþmak istiyor.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi;
Üyelerinin ürünlerini önemsiyor,
bilmek,
mimarlýk kültürüne katmak istiyor
Bu ürünlerden faydalanmak, faydalandýrmak istiyor.
Düþünsel zenginliðin, böylesi ortamlardan çýkacaðýna
Bu zenginliðe ihtiyacýmýz olduðuna inanýyor.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi;
Üyelerinin ürünleriyle vardýðý “ulaþýlmaz yerleri”
“tarifli uzaklara” dönüþtürmenin yollarýný bulmayý,
gelecekte mesleki belleðin kalýn çizgileri olacak
yayýnlarýn üretilmesi sürecini kurgularken
farklý bakýþ açýlarýný bir araya getirmeyi önemsiyor..

Bu amaçla önümüzdeki dönem içerisinde
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi kapsamýnda
Yayýn üretilmesinin yöntemlerini tartýþmak ve
Yayýn sürecini kurgulamak üzere

14.00 16.00 DA - Hastane Çalýþma Grubu Sempozy mu:
“DoðuAlmanya'daki Hastanelerin Yenilenmesi -AB Ýçin Bir Model”

20.00 Atölye Haberleri

25.07.2002 PERÞEMBE

TOPLANTI II KONU : GELENEK VE YENÝLÝK

10.00 Açýlýþ Konuþmalarý

10.05 Gelenek ve Yenilik: Ýstek ve GerçekArasýnda Planlama Yapmak

ochtiefAG Yönetim Kurulu Baþ aný ESSEN)

Almanya'daki Yapý Firmalarý ve Ýþletmeleri

10.40 Yeniliðin Yeniliði: Mimarlýk 2030

11.50 Gelenek ve Yenilik: Kentin Mimarlýðý

14.00 16.00 FORUM VEATÖLYELER

Forum VII Kent, Peyzaj, Bölge
Forum VIII Diyalog Ýçinde Kent Modelleri
Forum IX Zor Durumlar için Mimarlýk

Atölye XI Geleneksel Baðlamda Yapmak

16.30 18.30 FORUM VEATÖLYELER

Forum X Kent Planlamasýnda Doðal Kaynaklar
Forum XI Mimar ve Gelecek: Modernin Mimarlýðý
Forum XII Mimarlýk ve Turizm

AtölyeXII Hayal ve DeðiþimArasýnda Oturmak

20.00 Ýþlik Haberleri

21.00 24.00 MüzeAdasý'nda Eðlence ve UIAÖdüllerinin Veriliþi

Ücret: 50€

26.07.2002 CUMA

TOPLANTI III KONU : MEKAN VE KÝMLÝK

B u

Shigru Ban
Moderatör: Cynthia Davidson

Heinrich Wefing - FrankfurterAllegemeine Gazetesinin Mimarlýk Kritikçisi
(SAN FRANCISCO)
Yannis M. Michail - Bilim Komitesi Üyesi (ATÝNA)
Alejandro Sokoloff Moreno - UIABaþkan Yardýmcýsý (BOGOTZ)

Frei Otto Mimar ve Mühendis (LEONBERG)
Hans Peter Keitel - H k (

Heinz Dürr - DürAG Firmasý (BERLIN)

Richrad Kroeker Mimar (HALIFAX)
Hilton Judin - Mimar (JOHNSNNESBURG)
Mathias Klotz -Mimar (SANTIAGO DE CHILE)
Christoph Ingenhoven - Mimar (DÜSSELDORF)

Paul Goldberger Mimarlýk Kritikcisi, Gazeteci (NEW YORK)
Hans Kollhoff - Mimar (BERLIN)

Saverbruch Hutton

Kongre Atölyeleri raporlarýnýn sunumundan sonra, Berliner Dom'un yanýnda, eski Ulusal Galeri'de, büyük bir UIA eðlencesi
düzenlenecektýr. Bu çerçevede UIA Ödülleri de sahiplerini bulacaktýr. UIA altýn madalyasý 1984'den beri en büyük ödül
olarak yapý sanatý bölümüne verilir. Ayrýca 4 ödül daha verilecektir: Sir Patrick Abercombie ödülü kent planlamasý için,
Auguste Perret ödülü Mimarlýk Teknolojisi için, Jean Tschumi Ödülü Mimarlýk Kritiði / Mimarlýk Eðitimi için, Sir Robert
Matthew ödülü de insanca yaþam þartlarýnýn düzeltilmesi için yapýlan projelere verilecektir.

Genel Kurul Toplantý Salonu (ICC)

Müze Adasý: Tarihsel kültür ile dolu müze adasý mimarisi ile deðerli bir yerdir. Müze adasý,
Sümerlilerden, expresyonist sanata kadar geniþ bir panorama sunar. Buradaki yapýlarýn çýkýþ noktasý
Almanlarýn Mimar Sinan'ý Schinkel'in 1825 1830 yýllarýnda tasarladýðý “Eski Müze” dir. Klasik mimari
tarzýndaki bu yapý 19. yüzyýlýn önemli yapýlarýndan biridir. Spree - adasýnýn kuzey bölümünde “Sanat ve
Bilim” le ilgili yapýlar yoðunlaþmýþtýr. 1841'den sonra burasý “Klasik Dönemin Bilim ve Sanat” mahallesi
olmuþtur. 1843 1855 yýllarýnda Mýsýr tarihi ile dolu “Yeni müze”, mimar Friedrich August Stüler'in
planlarýna göre buraya eklemlenir. “Ulusal galeri”, 1866 1876 yýllarýnda mimar Stüler ve Johann
Heinrich Strack'ýn kentsel konsept planlarý, dikkate alýnarak tamamlanýr. 1897 1904 yýllarý arasýnda
yapýlan “Yeni Barok Bode Müzesi”nin onarýmý da ancak 2005 yýlýnda tamamlanacaktýr. Kendine özgü
planlarýyla, mimar Alfred Messel ve Ludwig Hoffmanýn'ýn tasarladýðý “Bergama müzesi” 1909 ve 1930
tarihlerinde tamamlanýr. Beþ müzeden oluþan yapý adasýnýn %70, II. Dünya Savaþýnda zarar görür.
Almanya'nýn ikiye ayrýlmasýndan sonra burasý UNESCO tarafýndan “Dünya Kültürel Mirasý” olarak ilan
edilir. Müze adasýnda gelecek 10 yýl içinde onarým devam edecektir.

Genel Kurul Toplantý Salonu (ICC)
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10.00 Açýlýþ Konuþmalarý

10.05 Kültürel Dünya Sisteminde Yenilik ve Gelenek

10.30 Gelecek Perspektifinde Dünya Medyasý olarak Mimarlýk

11.00 Kültürel Bir Örnek Olarak Çevre ve Mimar

12.00 Mimarýn Sorumluluðu

KAPANIÞ KONUÞMALARI
KONU : PERSPEKTÝF VE HAYAL

14.00 Açýlýþ

14.05 Yapý Kültürü: Yeni Deðerlere Doðru Yöneliþ

14.20 Kaynak Olarak Mimarlýk - Perspektifler ve Gelecek Senaryolarý

14.40 Kaynak Olarak Mimarlýk: Perspektifler ve Pozisyonlar

15.15 UIABerlin 2002 Bilans ve Bakýþ

16.10 XXII. UIA Kongresine Ýstanbul'a Davet 2005

Kapanýþ Konuþmasý

Sergiler

“KENTSEL GELÝÞMELER”ADLI SENATO'NUN SERGÝSÝ
“SOSYAL KENT DÜÞÜNCELER PAZARI”

ALMAN POSTAÝDARESÝNÝN SERGÝSÝ

21.00 24.00 Veda Partisi

Ücret: 5 €

Joseph Hanimann - FrankfuterAllgemeine Gazetesi-Gazeteci (PARIS)
GunnelAdlercreutz - Bilim Komitesi Üyesi (HELSINKI)
HishamAlbakri - UIABaþkan Yardýmcýsý (KUALALUMPUR)

Uður Tanyeli - Mimarlýk Kritikçisi (ÝSTANBUL)

Meinhard Von Gerkan Mimar (HAMBURG)

Gabor Bojar - GraphisoftAG Yönetim Kurulu Baþkaný (BUDAPEÞTE)
Hou Hanru - Sergi Kritikçisi (PARIS)
Ase Kleveland - Ýsveç Film Enstitüsü (STOCKHOLM)
Julian Nidarümelin - Berlin Eyaletinin Kültür ve Medya'dan Sorumlu Sekreteri (BERLIN)

Ken Yeang - Mimar (AMPANG)

Andreas G. Hempel - (BERLIN)
Jean Claude Riguet - UIAGenel Sekreteri (PARIS)
Alexandru Beldiman - UIABaþkan Yardýmcýsý (BÜKREÞ)

Kurt Bodewing -Almanya Yapý, Konut ve Ulaþtýrma Bakaný (BERLIN)

Klaus Topfer - UNEP Direktörü (NAIROBI)

Sara Topelson De Grinberg - Eski UIABaþkaný (MEXICO CITY)
Irene Wiese Von Ofen - IFHP'nin Baþkaný (ESSEN)

Karl Ganser UIABilim Komitesi Baþkaný (BREITENTHAL)
Tay Kheng Soon - Mimar ve Kent Plancýsý (SINGAPUR)
Kasper Kramer - BDAAlman Mimarlar Birliði Baþkaný (KÖLN)

Doðan Kuban - Kongre Baþkaný (ANKARA)

Vassilis Sgoutas UIABaþkaný (PARIS)

Postbahhof'un giriþ katýndaki sergi, 17 Berlin mahallesindeki kentsel geliþmelere yer vermektedir.

Posta Tren garý üst katýnda, Alman Posta Ýdaresi, “posta yapýlarý mimarisi” konulu sergi yer almaktadýr.
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Yer: Postbahnhof: 1842 yýlýnda bugünkü Postbahnhof'un yerinde bir Trem Posta Ýdare Binasý vardý.
Savaþta tamamen yýkýlan bina, mimar Wilhelm Tuckermann tarafýndan tasarlanmýþ ve 1907 yýlýnda
bitirilmiþtir. O zaman tren garý salonlarýnda posta paket iþlemleri yapýlýrdý. Þimdiki posta idaresi, büyük
zahmetlerle bu yapýlarý ve depolarý sergileme mekaný amacýyla yeniden düzenler. Mimar Lubic ve
Woehrlin idaresinde bu tuðla yapýlarýn 90'lý yýllarýn sonuna doðru restorasyonu bitirilir. Böylece
modernleþtirilmiþ, kamusal sergi alanlarý meydana çýkar.

Yer: Postbahnhof

Yer: DAZ (Alman Mimarlýk Merkezi DeutscheArchitectur Zentrum)

�

�
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(EKO MBÇK)
2002 GENEL KURULU ÝÇÝN ÜYELERÝN ve ÝLGÝLENEN
TÜM MESLEKTAÞLARIN KATILIMI BEKLENMEKTEDÝR.

GENEL KURUL :
SAAT :
YER :

8 Haziran 2002 Cumartesi
14.00
Konur Sokak No.4

KONU

AMAÇLAR

ANKARA EKO- MBÇK kuruluþundan bu yana aþaðýdaki çalýþmalarý yapmýþtýr:

ANKARA EKO- MBÇK önümüzdeki çalýþma döneminde yeni katýlýmlarla güçlenerek;

Semih Eryýldýz

Ýnsanoðlunun, yüzyýllar boyu ortaya koyduðu 'dar görüþlü ve sorumsuz' çabanýn, rotayý giderek nasýl daha kötüleþen bir ortama doðrulttuðu, hatta son
birkaç on yýlda dünyayý nasýl bir 'tükenme' noktasýna doðru hýzla sürüklediði, artýk apaçýk görülen bir gerçek.

Bu gerçeði, genel olarak en son fark eden guruplardan biri olan mimarlarýn uyanýþ sürecini, son 10-12 yýlýn UIA genel kurullarýndan izlemek mümkün.
Montreal (1990) toplantýsýnda sunulan bildiriler arasýnda sadece 1-2 tane ekolojik içerikli sayýlabilecek çalýþma bulunurken, iddialý “Sürdürülebilir Bir
Gelecek Ýçin Baðýmlýlýk Bildirisi”nin de yayýnlandýðý Chicago'da (1993) bu oran % 10'lara ulaþmýþ, Barselona'da (1996) % 20'leri bulmuþ, Pekin'de
(1999) ise % 30'u aþmýþtýr. Önümüzdeki Berlin genel kuruluna gönderilen bildirilerde bu oranýn % 50'yi aþtýðý haberlerinin alýndýðý þu dönemde, geriye
dönüp son 12 yýllýk sürece bakýldýðýnda, ekolojik kaygýlarýn mimarlar arasýnda, bu kadar kýsa bir dönemde, yüzde sýfýrlardan % 50'lere fýrladýðý
görülecektir.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da (þimdilik) 10'un üzerinde þehir (Scheedam ve Austin gibi) imar planlarýný ekolojik yaklaþýmlarla yenilemiþ ve imar
yönetmeliklerini ciddi boyutta ekolojik zorunluluklarla donatmýþlardýr; bir iki çabadan sonra projelerini bu þartlara kavuþturamayan mimarlara “

ima edilmektedir. Bu tavýr, özellikleAvrupa Birliði bünyesinde hýzla yayýlmaktadýr.

Verimli kaynak kullanan, çevreye daha az zarar veren, doðayý koruyan, insanoðlunun geniþ kapsamlý ve uzun soluklu mutluluðuna daha çok katkýda
bulunacak bir mimarlýk yapmak ve bunu yaygýnlaþtýrmak isteyen mimarlar önce Ankara'da 1998 yýlýnda bir araya gelerek Mimarlar Odasýnýn ilk Eko-
MBÇK'sýný kurdular.

Mesleðini uygulayan mimarlarýn, giderek çevre tasarýmý ile doðrudan veya dolaylý ilgisi olan diðer meslek erbabýnýn, ekolojik kaygýlarý taþýr ve
yaþar hale getirilmesi; tasarýmlarýn bu doðrultuya yönlendirilmesi;
Meslek kurumlarýnýn bu konulara aðýrlýk ve öncelik vermelerinin saðlanmasý;
Eðitim kurumlarý ile verimli iþbirlikleri kurularak ilgili konularýn araþtýrýlmasýnýn, öðretilmesinin ve ekolojik bilincin oluþturulmasýnýn saðlanmasý;
eðitim programlarýnda buna göre deðiþikliklerin yapýlmasý;
Ekolojik tasarýma iliþkin bütün meslek gruplarýnýn haberleþme, birlikte hareket etme ve çözüm üretmeleri ortamýnýn oluþturulmasý;
Ülkemiz ve, daha geniþ çerçevede, insanlýk adýna, doðrularý sezmemize yardýmcý olacak karþýlaþtýrmalar incelenerek tüm kaynaklarýn fayda ve
zararlarýnýn yan yana konmasý ve doðru bir için doðru düþünceler üretilmesi;
Ýlgili mevzuatýn ekolojik planlama, tasarým ve üretimi kolaylaþtýracak, giderek zorunlu kýlacak biçimde elden geçirilmesinin saðlanmasý;
Elde mevcut veya zaman içinde kazanýlacak bilgi ve tecrübelerin, herkesin kolayca ulaþabilmesini saðlamak için bir almanak halinde toplanmasý
ve sanal ortamda (bir Web sitesinde) kullanýma sunulmasý;
Her türlü kitle iletiþim aracý devreye sokularak, bu bilgilerin halka ulaþmasýnýn ve böylece potansiyel kullanýcýnýn ve iþverenin bilinçlenmesinin
organize edilmesi;
Yurt içi ve dýþýndaki benzer kurumlarla iliþki kurulup fikirsel, bilimsel ve eylemsel düzeyde bütünleþmenin gerçekleþtirilmesi; çalýþmalara ve
projelere iç ve dýþ kaynak saðlanmasýdýr.

Yukarýda olduðu vurgulanan bu ilkeler, ileride beklenen katýlýmlarla zenginleþtirilmeye, gözden geçirilmeye ve revize edilmeye
açýktýr.

Üyeler arasýnda görüþ oluþturmak amaçlý masa baþý toplantýlarý,
Mimarlara ve diðer mesleklere açýk seminerler,
Genç mimarlarla birlikte sertifikalý eðitim semineri yapýlmýþtýr.
Alman Kültür Enstitüsü ile birlikte ekolojik tasarým sempozyumu yapýlmýþtýr,
Gazi Üniversitesi, Avrupa Ekoköyler aðý ile birlikte Hasandede'de Türkiye'nin ilk saman evi tamamlanmýþ, ilgili belediyenin emrine verilmiþtir.
Kullanýmýn yaygýnlaþmasý ile ýsý test ve ölçümlerini yapacak aletlerin temini için kaynak beklenmektedir.
Ýzmir ve Bursa EKO- MBÇK kuruluþu hazýrlýklarýnda istenen bilgi aktarýmý saðlanmýþtýr.
UIA enerji ve ekolojik mimarlýk çalýþmalarý, komitelerine katýlým amaçlý olarak izlenmiþtir.

Yukarýda örnekleri görülen çalýþmalarý sürdürmeyi,
Daha yaratýcý yeni çalýþma alanlarýna yönelmeyi,
Oda çapýnda yaygýnlaþan eko-bilincin örgütlenmesinin eþgüdümüne yönelik bilgi alýþveriþine katýlmayý amaçlamaktadýr.

o
þehirde iþ yapmasýnýn biraz zor olacaðý”

“enerji yönetimi”

“ön amaçlar”
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Açýlýþ, saygý duruþu, bir baþkan bir
yardýmcý ve bir saymandan oluþan
toplantý baþkanlýk divanýnýn seçimi,

Faaliyet raporunun görüþülmesi,
Yeni dönem çalýþmalarýnýn müzakeresi,
Yeni yönetim kurulunun seçimi,
Dilek temenniler ve kapanýþ
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Bu bir yarýþma deðil “ortak katýlým”dýr. Mimarlýk eðitim sürecinde olan ve süreci
tamamlamýþ olan üyelerin ileriki yýllarýný da betimleyecek simgeleri, kendilerinin
belirleyeceði bir katýlým .

Katýlým herkese açýktýr.

Katýlýmýn amacý bir nesne elde etmekten çok e

“Katýlým” 2 aþamalý olacaktýr.

Önerileri deðerlendirecek olan kiþiler, bir seçici kurul deðil bir raportör grubudur.
Bu grup, estetisyen ve tasarým kuramcýlarýndan oluþacaktýr. Raportör grupta yer
alacak kiþilerin isimleri, katýlýmcýlarýn etki altýnda kalmamalarý için yarýþma sonuna
kadar açýklanmayacaktýr.

1. aþama için, teknik veri olarak sunum serbesttir. Malzemelerin pahalý
olabileceði düþüncesi ile ilk aþamada birebir model “ne” istenmemektedir.
1. aþamanýn sonunda raportör grup, 10 ila 20 arasý öneriyi deðerlendirmeye
sunacaktýr. Raportör grup böylelikle görevini tamamlamýþ olacaktýr.

Deðerlendirmeye alýnan “ne” leri tasarlayan kiþiler için mali destek saðlanacak,
tasarladýklarý “ne” lerin birebir uygulamasýný yapmalarý istenecektir.

Deðerlendirmeye alýnan önerileri getirenler, 2. aþamada biraraya gelecek,
ödül alacak i

Kanýksanmýþ yarýþma formatlarýnýn aksine soru/cevap, rumuz, kimlik zarfý, sunum
tekniði, program, gibi belirleyici hükümler geçersizdir. Açýk ad ve adres sunum
levhasýnýn arkasýna yazýlacaktýr.

dileðidir

“ne” lde etmeye yöneliktir.
Üyelere verilecek “ne” nin tasarýmý için düzenlenen bir katýlým dileðidir.

“ne” yi kend leri belirleyeceklerdir.
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ESSEN

FRANKFURT/MAIN

HAMBURG

LEIPZIG DESSAV

MüNCHEN

ROSTOCK

STUTTGART

BDA (Alman Mimarlar Birliði) 22.07.2002 - 26.07. 2002 tarihlerinde gerçekleþecek olan UIA Dünya Mimarlar Birliði kongresi
öncesi, kongrenin konusu olan “Kaynak Olarak Mimarlýk”, 19.07.2002 21.07.2002 tarihleri arasýnda Almanya'nýn yedi kentinde
detaylý olarak tartýþýlacaktýr.

Böylece; Essen, Frankfurt/Main, Hamburg, Leipzig/Dessau, München, Rostock ve Stuttgart kentlerinde kongre konularý ele
alýnacak ve uluslararasý bir düzeyde tartýþýlýr duruma getirilecektir.

Sanayi Bölgesindeki Deðiþim: Kömür ve çelik endüstrisinin geride býraktýðý artýklarla tanýmlanan alanlarýn konut bölgelerine,
sanat ve kültür mekanlarýna dönüþümü

Politika ve ekonominin, mimar ve kent plancýlarýndan beklentileri, bu baðlamda “kassel/documenta19” deneyimlerinin
tartýþýlmasý

Elbe nehri kýyýsýnda 20km boyunca planlamak ve yapmakla yükümlü Hamburg'un su ile iliþkisinin yeniden ele alýnmasý,
limanda yaþamak, çalýþmak ve oturmak konularýnýn tartýþýlmasý

Halle, Kipziz ve Dessav ticaret ve ekonomi bölgelerinin, duvarýn kaldýrýlmasýyla deðiþikliðe uðrayan endüstri strüktürlerinin
deðerlendirilmesi ve oniki yýldýr elde edilen deneyimlerin tartýþýlmasý

Kentin kalitesinin merkeze yönelik artmasý, kentin içinde yeni mahalleler oluþturulmasý, kent dýþýndaki çevrenin korunup
kalitenin arttýrýlmasý konularýnýn tartýþýlmasý

Avrupa'daki göç hareketi ile strüktürü zayýf bölgelerden iþ kapasitesi çok olan bölgelere yönelimin ve bölgelerin boþalmasýyla
oluþan yeni durumlarýn tartýþýlmasý

“Weissanhaf” yerleþiminin 75. yýlý kutlamalarý çerçevesinde modern mimarinin farklý bakýþ açýlarý içerisinde kritiðinin yapýlmasý
ve 20. yüzyýlýn toplumsal ve kültürel deðiþikliklerinin tartýþýlmasý

Bu yýl 22.07.2002 ve 26.07.2002 tarihleri arasýnda Almanya'da gerçekleþecek UIA Berlin 2002 Kongresi'ndeki açýlýþ konuþmalarýný
yapacak olan Matthias Legde, Vassilis Sgoutas, Andreas Gottlieb Hempel, Kasper Kraemer ve Karl Gangser'ýn konuþma metinleri,
mimarlarý kongre öncesi içerik hakkýnda bilgilendirmek ve genel bir çerçeve çizmek adýna Der Archidekt dergisinin Mart 2002 tarihli
sayýsýnda yayýnlanmýþtýr. Metin özetleri aþaðýdaki gibidir.

Matthias Legde bu konuþma ile UIA'nýn ne olduðunu anlatmayý hedeflemiþ ve UIA'nýn tarihçesine deðinmiþtir. Buna göre, Uluslararasý
Mimarlar Birliði, 1948 yýlýnda Pieria VAGO tarafýndan kurulmuþtur. II. Dünya savaþý sonrasý, böyle bir birliði tanýmlarken, Vago'nun
hedefi hangi ülkeden veya hangi dinden olursa olsun, tüm mimarlarý biraraya getirmek olmuþtur. Bu amaçla organize olan
Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin, bugün 95 ülkeden 1.2 milyon mimar üyesi bulunmaktadýr. UIA, üyelerini hem uluslararasý düzeyde
(Birleþmiþ Milletler, UNESCO gibi...) temsil eder, hem de birçok sorun, yenilikler ve eðitim üzerine yoðun mesleki çalýþmalar yapar.

UIA, tüm dünyayý kapsayan tek meslek örgütüdür ve demokratik bir statüye sahiptir. UIA Genel Kurulu her 3 yýlda bir 280 kiþiden
oluþan delegasyonu ile toplanýr. Delege sayýsý ve aidatlar her ülkenin milli gelirine ve nüfusuna göre hesaplanýr.

Þimdiye kadar yapýlmýþ olan ve bundan sonra yapýlacak olan UIA Dünya Kongreleri ve konularý yandaki gibidir:

M Ý M A R L A R I N T Ü M D Ü N Y A Y I K A P S A Y A N O R G A N Ý Z A S Y O N U

MATTHIAS LEGDE - AÇILIÞ KONUÞMASI ÖZETÝ
(XXI. UIA DÜNYA KONGRESÝ 2002 ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ)

.

U I A
U L U S L A R A R A S I M Ý M A R L A R B Ý R L Ý Ð Ý

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, her yýl 30, 40 ve 50
yýllýk üyelere plaket vermektedir. Bu yýl bu gruba 60 yýllýk

üyeler (3 kiþi) de dahil edilmiþtir.

Üyelere, “mimarlara tasarýmcýlara” yakýþýr birþeyler sunmak
kaygýsý ile, bu yýl verilecek plaketler yerine, daha tasarlanmýþ,
düþünülmüþ ve verilme nedeni sorgulanmýþ birþeyler sunmayý
amaçladýk. Bu nedenle bir yarýþma düzenleme kararý aldýk.
Yarýþma formatý üzerine oluþturulan çalýþma grubu etkinliði ve
detaylarýný þöyle tariflemiþtir:

ÞARTNAME“DÝLEK”
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UIA BERLÝN 2002 - KAYNAK OLARAK MÝMARLIK

VASSÝLÝS SGOUTAS AÇILIÞ KONUÞMASI ÖZETÝ
(UIA BAÞKANI)

Vassilis Sgoutas'a göre, her üç yýlda bir yapýlan UIA
Kongresi dünyadaki tüm mimarlar ve mimarlýk öðrencileri
için bir forum olma özelliði taþýr. Bu kongre, üyelerin de
multi kültürel çokluðu ve potansiyeli ile heyecanlý bir
mimarlýk olayýna dönüþür.

Berlin kongresinin konusu olan “Kaynak Olarak Mimarlýk”
gelecekte dünya kültürlerinin ve bizim mesleðimizdeki
geliþmelerin temelini oluþturmasý açýsýndan büyük bir
öneme sahiptir. Bu baðlamda doðal ve yapýlaþmýþ
çevremizle olan sürdürülebilir iliþkiler için görevlerimiz
vardýr.

Sgoutas, açýlýþ konuþmasýnda, öncelikle barýnaksýzlara ve
azýnlýklara, mimarlýðýn çeþitliliðine dikkat etmenin
önemiden ve bu konulara daha çok saygý gösterilmesi
gerektiðinden bahsediyor. Ayrýca son dönemlerde
yaþanan olaylarýn insanlýða, hayatýn tüm bölümlerindeki
hak ve deðerlere (mimarlýk dahil) karþý daha dikkatli
düþünmeyi öðrettiðini savunuyor ve bu gerekliliklerin
þimdiye kadar var olandan daha fazla kaynaða ihtiyaç
duyulmasýna neden olduðunu vurguluyor. Zira bu kongre
bu konularda mimarlýðý ve mimarlarý teþvik edici sorulara
cevap vermek adýna düzenleniyor.

Sgoutas, gelecekte dünyada olabilecek olaylar
anlamýnda Berlin 2002'de yapýlacak UIA Kongresinin özel
bir anlamý olacaðýný savunuyor.

MÝMARLAR VE MÝMARLIK ÝÇÝN BÝR ÞANS

ANDREAS GOTTLÝEB HEMPEL AÇILIÞ KONUÞMASI ÖZETÝ
(KONGRE BAÞKANI)

Andreas Gottlieb Hempel'a göre, kýsa bir zaman öncesine kadar
globalleþme, yeni geliþmeler, ticari sýnýrlarýn kaldýrýlmasý,
hizmetlerin ve üretimlerin uluslararasý pazarlara açýlmasý, yeni ve
daha iyi bir dünyada mallarýn ve düþüncelerin karþýlýklý deðiþimi
gibi görünüyordu. Ama bu gerçek, yani evrensel modern-
yenilikçilik bozulmuþ gibi görünüyor. Hempel, 11 Eylül'ün
sonuçlarýnýn terörizmden daha da öte olduðunu ve batý
ülkelerinin yaþam standardýna ve halkýnýn geliþmesine katkýda
bulunan “modern”in artýk bizleri düþündürmeye baþladýðýný
vurguluyor. Batýnýn bu “modern“i sadece ekonomisiyle deðil,
bilakis yaþam tarzýyla ve yapýlaþmýþ görünümüyle dünyanýn en uç
köþesine kadar damgasýný vurmuþtur.

Bu baðlamda, Hempel'a göre, öyle bir barýþ politikasý gütmeliyiz
ki, bu politika sadece mimarlar için deðil, doða, çevre, insanlarýn
düþünceleri ve özellikle de bitmekte olan doðal kaynaklar için
anlamlý olmalýdýr. Bu durum, mimarlar için, disiplinler arasý
diyalogu istemeye yeterli bir nedendir. Diyalog ile hedeflenen,
birçok bölgenin, geleneklerin, medeniyetlerin ve kültürlerin
birbirleriyle etkileþimleri sonucu, “barýþ” olmalýdýr. Bu diyaloðun
temelinde doðal kaynaklarýn hem korunmasý hem de kullanýmý
yatmalýdýr. Mimarlýk için bu doðal kaynaklar mimarlýk tarihinde,
yenilemede, kentlerde ve kýrlarda aranmalýdýr. Artýk, günümüzün
yapý kültürü kavramý ile “modern” istediðini yapamaz, aksine
insana ve özellikle çevreye yakýþýr, ve çevre baðlamýnda, onun
varlýðýný gözeterek tasarým problemini ele alýr. XXI. UIA Berlin 2002
kongresi ile yeni bir barýþçý politika formüle etmek þansýný
mimarlara tanýmayý amaçlar.
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YENÝ BÝR BAKIÞ POLÝTÝKASI
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Bu durumun, yarýþmanýn amacý ve kurallarý ile ne derece baðdaþacaðý kuþkusuz tartýþma
konusudur.

Yarýþma Þartnamesi Ekinde Kuðulu Park bitkisel materyal envanteri çizelgesi verilmiþ; yönetim
tarafýndan korunmasý gerekli görülen bitkiler ile kaldýrýlmasý ya da transplantasyonu uygun
görülenler belirtilmiþ; “Bitkisel Örtü Yönetim Planý” çerçevesinde Kavaklýdere Vadisi'nin bu son
parçasýný yaþatacak önlemlerin alýnmasý özellikle vurgulanmýþtý. (Yarýþma Þartnamesi sh. 5)

Buna karþýn, ayný sayfada “Yakýn gelecekte parkýn nasýl bir kimliðe kavuþturulacaðýna iliþkin
öneriler yukarýdaki daha nesnel verilerle birlikte deðerlendirilmelidir. Günümüz peyzaj
anlayýþlarý bu tür parklarý kimi zaman bir kentsel sahne olarak yorumlamakta, kimi zaman
kültürel baðlamlara gönderme yapmaktadýr. Doða yeniden yorumlanmakta, yeni biçimler
verilmektedir. Soyut ve özgün yaklaþýmlar doðayla içindeki nesneleri yeni anlayýþlarla bir
araya getirmekte ve biçimlendirmektedir. Yeni park tasarýmlarý salt iþlevsel veya ekolojik
alanlar deðildir. Bireyi eðiten, düþündüren, soyutlama yetisini geliþtiren düzenlemeler öne
çýkmaktadýr. Bu yeni yaklaþýmlar içinde parkýn doðal varlýðýnýn da sürdürülmesi
istenmektedir.”

Þartnamede yer alan bu açýklama ve anlatýmlarla yarýþma konusu, koruma, kullaným ve
tasarým açýsýndan yarýþmacýlarýn zihinlerinde karmaþa yaratmýþ; kimi projeler koruma
anlayýþýna saygýlý; kimi projeler ise soyutlama düþüncesi ve yorumu içinde, bilgisayar destekli
çizimle objektif sunumdan uzak biçimde hazýrlanmýþ, koruma konusu önemini yitirmiþtir.

Þartnamedeki bu gibi çeliþkili açýklamalar ve istemler sonucunda, jürinin deðerlendirme
aþamasýnda benimsediði v

ü o
t u

y

Yarýþmalarýn her zaman herhangi bir nesnenin varolan özelliðine yenilik kazandýrmasý ve yeni bir
kimlik yaratmasý söz konusu olmamalýdýr. Bu durum, batý ülkelerinde özellikle parklar için kent
kimliði; kentlinin belleði ve kent imajý açýsýndan titizlikle korunan ve yasalarla güvence altýna
alýnan kurallardýr. Londra merkezinde konumlanan, vaktiyle krallarýn avlanma alaný iken halkýn
kullanýmýna açýlan, dünyada ilk sosyal park olarak düzenlenen Hyde Park (1200 dekar), 17. yüzyýl
sonlarýndan bu yana özgün tasarýmýný çok az eklemelerle sürdüren bir yerdir. Hiç kimse ve hiç bir
yetkili bu park için yeni bir düzenleme, soyut eklemeler gibi önerilerde bulunmayý düþünmemiþtir.
Oysa, Ankara için Cumhuriyet Dönemi'nin batý anlayýþýnda ilk uygulama örneði olan Güven Park,
1930'lu yýllarýn bir anýsý olarak korunmasý gerekirken, bugün minübüs duraklarý, satýþ yerleri,
geçiþler, oturma yerleri ve döþemelerle özgünlüðü yitirilmek üzeredir. Gençlik Parký'nýn ne
durumda olduðunu hepimiz biliyoruz.

Bu itibarla, Kuðulu Park için doðal elemanlarýn titizlikle korunduðu ve düzenlendiði bir tasarým ve
kullaným anlayýþý daha uygundur. Þartnamede istenilen, yeni park tasarýmý, yeni anlayýþlar, yeni
biçimler ve soyutlama yetisini geliþtiren düzenlemeler avuç içi büyüklüðünde olan bir parkýn
(düzeltilmesi gerekli ve zorunlu bir çok sorun olmakla birlikte) sevimli imajýndan çok þeyler
yitireceði kuþkusunu taþýyorum.

Kuðulu Park'ýn kavaklarý için deðindiðim sakýncalarý incelemek ve deðerlendirmek amacýyla,
Anýtlar Yüksek Kurulu, Orman Bakanlýðý, Çankaya Belediyesi, Üniversitelerin ilgili bölümleri ile
TMMOB'nin ilgili meslek odalarý ve Yarýþma Jürisi temsilcilerinden oluþan bir komitenin
görevlendirilmesini öneriyorum.

( Konuya iliþkin tartýþmalar için:

�

parký yeniden yorumlama, biçim kazandýrma e soyut
düzenlemelere dayalý önerilerin rünü lan parký baþtanbaþa kateden köprü geçiþleri,
nok asal ve hacimsel soyut tasarým elemanlarý ile kor mayý gözönünde bulundurmayan
birçok öneriler jüri tarafýndan benimsenmiþ; koruma anlayýþý ve ona da alý öneriler maalesef
önemsenmemiþtir.

BÝR ÖNERÝ

Yüksel Öztan

http://www.mimarlarodasiankara.org/forum/ )

d
e

ð
e

rle
n

d
irm

e



11 20

KAYNAK OLARAK MÝMARLIK,
BDA'NÝN EN KUVVETLÝ KONUSU

KASPER KRAEMER AÇILIÞ KONUÞMASI ÖZETÝ
(BDA ALMAN MÝMARLAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANI)

Kasper Kraemer göre, BDA (Alman Mimarlar Birliði) 100
yýllýk geçmiþinin en anlamlý kongresini açacaktýr. BDA, UIA
ile birlikte arasýnda mimarlarýn yanýsýra mühendislerin,
sosyal bilimcilerin, sanatçýlarýn ve öðrencilerin de olduðu
10.000 konuk katýlýmcýya ev sahipliði yapacaktýr ve bu
katýlýmcýlar Berlin'de ve Almanya'nýn diðer kentlerinde
“Kaynak olarak Mimarlýðýn” çok yönlü anlamýný
tartýþacaklardýr.
Gelecek nesil lerin yaþam kalitesinin garantiye
alýnabilmesi için ekonomik, ekolojik ve sosyal alanlarda
sürdürülebilirlik zorunludur. Sürdürülebilir kalkýnmanýn ne
elle tutulur bir programý ne de toplu bir takým hedefleri
vardýr; sürdürülebilir kalkýnma bütüncül bir eylemdir. Bu
eylemin içindeki ekonomik büyümenin, doðal kaynaklarý
korumanýn ve yaþam mekanlarýnýn düzenlenmesinin
sosyal özellikleri dikkate alýnacaktýr.
“Kaynak Olarak Mimarlýk” konusu yöresel, bölgesel, ulusal
veya global, ekonomik ve ekolojik deðiþimin sorunlarýna
cevap bulmak zorundadýr çünkü çevre konusuna hiçbir
disiplin mimarlýk kadar yakýn deðildir. Çevrenin kullanýmý
ve yaþam stili arasýndaki deðiþken etkenler, sosyal strüktür
ile ihtiyaçlar, çalýþma ve tüketim alýþkanlýklarý özellikle
mimarlýkta kendini gösterir.
Mimarlýk ve kentsel yapý tüm toplumsal süreçlerin
çerçevesini, baþka bir deyiþle sahneyi oluþtururlar. Bu
yapýlarý sürdürülebilir kýlmak; yani enerji kaynaklarýný
gözeten yapýlarla akýllý konstruksiyonlarla ve mantýklý
planlarla güzelliðe ulaþmayý saðlar.

“ Y A P M A K K E N D Ý L Ý Ð Ý N D E N S O S Y A L
OLMALIDIR.”

KARL GANSER AÇILIÞ KONUÞMASI ÖZETÝ
(XXI. UIA DÜNYA KONGRESÝ BERLIN 2002, BÝLÝM KOMÝTESÝ
BAÞKANI

Karl Ganser, “Kaynak Olarak Mimarlýk” kavramýnýn çok
geniþ bir kapsamýnýn olduðunu vurguluyor. Bu kavram
“sürdürülebilirlik”, “tarih önünde saygý” ve “bölgecilik” gibi
temellerin üzerine oturur. “Kaynak Olarak Mimarlýk”ýn
tartýþýlmasýnda birinci temel, süregelen doðal süreçlerde,
doðadan birþeyler almak ve tekrar ona birþeyler vermek
üzerine kurgulanmalýdýr ki çevre ve doða ile bir uyum
yakalanabilsin.
Ýkinci temel ise; tarih önünde saygýlý olmaktýr. Bu saygý
tarihin korunmasýný deðil, anýtlarýn korunmasýný gerektirir.
Koruma yenileþme için bir çeþit teþviktir. Kültürler üst üste
koyarak yok edilmemeli, bi lakis etki leþimlerle
eklemlenmelidir. Ne zaman tarihe saygý duyarsanýz, o
zaman yýkmak yerine binalarý korursunuz ve otomatik
olarak sürdürebilirliðin içinde olursunuz.
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KUÐULU PARK VE YAKIN ÇEVRESÝ PROJE YARIÞMASI

Çankaya Belediye Baþkanlýðý tarafýndan “TMMOB Mimarlar Odasý Mimarlýk Mühendislik Þehircilik ve Kentsel Tasarým Proje
Yarýþmalarý Yönetmeliði” esaslarý çerçevesinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarýþmaya çýkarýlan “KUÐULU PARK
VE YAKIN ÇEVRESÝ PROJE YARIÞMASI” Nisan 2002 ayý içinde sonuçlanmýþtýr. Bu yarýþmada, 108 proje deðerlendirilmiþ, 099
Sýra No ve 19147 Rumuzlu projenin 4-1 oy çokluðu ile birinci olmasý jüri tarafýndan uygun görülmüþtür.

Çankaya ve Kavaklýdere vadilerinin kesiþme noktasýnda konumlanan Kuðulu Park'ýn oldukça küçük ölçüsüne karþýn
(12.000 m ), kent içindeki yeri, kent insanlarýnýn kolay ulaþýlabilirliði ile içinde barýndýrdýðý canlý peyzaj varlýklarý nedeniyle,
kent kimliðinde simgesel bir deðer taþýdýðý ve bu nedenle belleðimizde yerleþen önemli bir öðe olduðu kuþkusuzdur.

Bu nedenle, ilgililer kanýmca çok aþýrý yoðunlaþan kullanýmý ve ticari amaçlý kulübelerden dolayý gecekondulaþan parkýn
kalite düþüklüðünü, yarýþma yoluyla iyileþtirmeyi tercih etmiþlerdir.

Park için bu anlayýþa dayalý olan yarýþma hakkýndaki görüþlerimi ve önerilerimi aþaðýda sunuyorum:

Park, içinde barýndýrdýðý iki canlý varlýktan dolayý ünlenmiþtir. Birincisi kuðular, ikincisi ise Ak Kavaklar (Populus Alba).
Ancak, insanlarýmýzýn genellikle kuðulara olan sempatisinden dolayý parkýn adý “Kuðulu Park” olmuþ, asýl önem
verilmesi gerekli olan Populus Alba'lar (Ak Kavaklar ya da Gümüþi Kavaklar) ise zaman içinde sýradan bir aðaç türü
ve parkýn yalnýzca yeþil dokusunu oluþturan bir peyzaj öðesi statüsünde deðerlendirilmiþtir. Oysa, bu parkýn yasal
açýdan koruma altýnda olan Ak Kavaklarý önemlidir. Kavaklýdere Vadisi'nin adýný aldýðý bu aðaçlar vaktiyle
Cumhurbaþkanlýðý Köþkü'nden Tarým Bakanlýðý'na kadar uzanan vadinin doðal yeþil dokusunu oluþturmaktaydý.
Günümüzde ise, yalnýzca Kuðulu Park içinde adeta sýðýnmada olan bu aðaçlar ile Ankara'nýn diðer yaþlý doðal
aðaçlarý olan Ýsveç Sefareti bahçesindeki ortalama 230 240 yaþlarýnda meþe aðaçlarý (Quercus Pedunculata)
kentin koruma altýnda ve doða armaðaný olan, tarihsel açýdan kentin gerçek ev sahipleridirler.

Bu itibarla, Kuðulu Park ve Yakýn Çevresi Proje Yarýþmasý'nýn, kapsam ve amaç, þartname içeriði ile yarýþma sonuçlarý
açýsýndan baþýndan sonuna kadar Ak Kavaklarýn korunmasý ikinci planda ise koruma kullaným anlayýþýna dayalý bir
park kullaným anlayýþýna dayalý olarak yürütülmesi gerekli ve zorunlu olmalýydý.

Bu nedenle, halen koruma altýnda olmasýna karþýn, kullanýmý son derece bilinçsiz ve yýpratýcý biçimde olan bu parkýn,
Çankaya Belediyesi olanaklarý (teknik eleman ve parasal kaynaklar ile danýþmanlar) ile mevcut negatif kullaným ve
elemanlarýn önlenmesi ve ayýklanmasý suretiyle düzenlenmesi düþünülebilirdi.

Yarýþmada birinci olan projede saptadýðým ve kolokyumda belirttiðim kavaklara iliþkin bir kullaným kanýmca son
derece sakýncalýdýr ve parkýn çok önemli özelliðinin geleceðini tehdit eder niteliktedir.

Projede, parkýn merkezinde bir su yüzeyi oluþturulmuþ, kuzey kýyýsý ise rýhtým özelliðinde bir teras döþemesiyle
bütünleþtirilmiþtir. Park ortasýnda halen varolan ve park yeþilliðinin ana dokusunu oluþturan 10-12 adet Ak Kavak
grubu su yüzeyi içinde beton bordürle çevrili 1 metre çapýnda dairesel kasalarda önerilmiþtir. Oysa, böyle bir
tasarýmýn bu aðaçlar için son derece sakýncalý olacaðý kuþkusuzdur. Çünkü, havuzun yapýmý sýrasýnda, kavaklarda
normal olarak yüzeysel bir geliþme gösteren saçak kök sisteminin önemli ölçüde tahribi söz konusudur. Ayrýca, havuz
ve ona bitiþik teras uygulamasýndan sonra köklerin önemli bir kýsmý döþeme altýnda kalacaðýndan, Park'ýn
kavaklarýnýn geleceði için iyimser düþünmek gerçek dýþý bir olgudur.

Bu itibarla, Kuðulu Park kavaklarýnýn ikinci bir kýyýmýn eþiðinde olduðu kuþkusunu taþýmaktayým.

Birinci kýyým, tanýklarý ile gözler önündedir. Hatýrlanacaðý üzere, 1970'li yýllarýn sonunda, Ankara Belediyesi'nin Polonya
Büyükelçiliði ile yaptýðý görüþmeler sonunda Kavaklýdere kavþaðýnýn yapýsý deðiþtirilmiþ; Gaziosmanpaþa yolu,
Kuðulu Park ile Polonya Büyükelçiliði'ni keserek Kavaklýdere kavþaðýna baðlanmýþ, Atatürk Bulvarý ile Tunalý Hilmi
Caddesi arasýnda oto trafiði için baðlantý yolu oluþturulmuþtur. Bu yol 2,5 3 metre bir dolguyla gerçekleþtirildiðinden,
bazý Ak Kavaklar dolgu içinde býrakýlmýþtý.

Baðlantý yoluna iliþkin karar ve uygulama aþamalarýnda kavaklarýn gövde çürümesiyle en geç 10 15 yýl içinde
kuruyacaðý konusunda kiþisel sözlü uyarýlarýma karþýn, herhangi bir önlem alýnmamasý nedeniyle bu gün dolgu
alanýndaki kavaklarýn bazýlarýnýn kuruduðu, ötekilerinin de kurumaya baþladýðý izlenmektedir.

Þimdi, ikinci bir kýyým yarýþma yoluyla gündeme getirilmek üzeridedir.

Yukarda belirttiðim konular açýsýndan yarýþma projesinde deðiþiklik yapmanýn olanaklý olmadýðýný özür dileyerek
belirtmek istiyorum.

Çünkü, kavak aðaçlarýnýn proje önerilen sakýncalý kullanýmdan kurtarýlmasý için su yüzeyi yerinin deðiþtirilmesi
sözkonusudur. Bu durumda, su yüzeyine bitiþik olarak önerilen terasýn ve ona baðlý diðer tasarým elemanlarýnýn
birlikte kaydýrýlmasý, yer deðiþikliði; diðer bir anlatýmla plan kurgusunun yeniden ele alýnmasý zorunlu olacaktýr.
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Çaðrý� 1. ÖDÜL

2. ÖDÜL

3. ÖDÜL

1. MANSÝYON

2. MANSÝYON

3. MANSÝYON

4. MANSÝYON

5. MANSÝYON

DÝLEK TOPUZ DERMAN Mimar (Y.T.Ü)
YILMAZ ERDOÐAN Mimar (Y.T.Ü)
ALÝ DURAN YILDIZ Mimar (Ö.Ð.Ü)
BÜNYAMÝN DERMAN Mimar (Y.T.Ü)

YASEMÝN BALKAN Mimar (M.S.Ü)
FIRAT AYKAÇ Mimar (M.S.Ü)
ERCÜMENT EREN Mimar (M.S.Ü)

NÝMET AYDIN Mimar (G.Ü.M)
BANU RABÝA ÖNDER Mimar
KERÝM YAMAN Mimar
SERVET GÜMÜÞ Mimar
HAKAN ÖZTÜRK Mimar
SEVÝNÇ GÜNDOÐDU Peyzaj Mimarý
NALAN ÖZKADAYIF Þehir Plancýsý
ÜMRAN KAVAK Mimar
ÖZGÜR TOP Mimar
HAKKI ÞAHÝN Mimar
LEVENT ÝNCE Mimar

BALAMÝR GÜZER Peyzaj Mimarý (A.Ü.Z.F)
CELAL ABDÝ GÜZER Mimar (O.D.T.Ü)
AYDIN IÞIK Mimar (O.D.T.Ü)
ÞEBNEM ERDEM
LEYLA GEDÝK Peyzaj Mimarý (A.Ü.Z.F)
ÝNANÇ GÜRKAN (O.D.T.Ü Mimarlýk Öðr.)

ZEKÝ ÞERÝFOÐLU Y. Mimar (Y.T.Ü)
ASLI HERKÜL ÇELÝKKOL Y. Mimar (Y.T.Ü)
DOÇ. DR. ÝLHAN ALTAN Y. Mimar (Y.T.Ü)
MÜRSEL SELÇUK Y. Mimar
KAÐAN KILIÇ Mimar
AYÞEGÜL AYDIN Peyzaj Mimarý

KEREM YAZGAN Y. Mimar (O.D.T.Ü)
BEGÜM YAZGAN Y. Mimar (Ý.T.Ü)
EMRE KUZLU Mimar (O.D.T.Ü)
CEYDA BARAN Mimar (O.D.T.Ü)
ALÝ ÖZER
UYGAR ÖZHAN
PINAR YOLDAÞ

BÜNYAMÝN DERMAN Mimar (Y.T.Ü)
GÜNER KAAN YARKAN Mimar (Y.T.Ü)
FIRAT GÜLMEZ Öðrenci
DÝLEK TOPUZ DERMAN Y. Mimar (Y.T.Ü)

EREN BAÞAK Mimar (O.D.T.Ü)
MERAL ÖZDENGÝZ BAÞAK Mimar (O.D.T.Ü)
DEVRÝM ÇÝMEN Mimar
SERAÇ ERTEN Þ. Plancýsý

�
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SATIN ALMALAR

Z. FUSUN OLANER Mimar Kent Plancýsý
S. ATA TURAK Peyzaj Mimarý

UMUT ÝYÝGÜN Y. Mimar (Ý.T.Ü)
MURAT AKSU Y. Mimar (Ý.T.Ü)
ELÝF AYÇA ÇELÝKER Y. Mimar (O.D.T.Ü)
ÜMÝT ALTINÖZ
SELÝM VELÝOÐLU Y. Mimar (M.S.Ü)
YÖRAN GÜLAN Y. Peyzaj Mimarý (Ý.O.Ü.F)
ÖZLEM SARIKADI Peyzaj Mimarý (Ý.O.Ü.F)

M. KEREM BÖKE Mimar (G.Ü.M.M.F)
TURHAN ARIKAN Mimar (G.Ü.M.M.F)
MARUN KÝM
KARLHAN SCHÝMDET
LÝDEKIRAN ÞAFÝR
RUNET JAKOP
ARNET ÞCHÝLKOVSÝ

PROF. DR. RACÝ BADEMLÝ Y. Þ. Plancýsý (O.D.T.Ü)
ÖMER HAMDÝ KIRAN Y. Þ. Plancýsý (O.D.T.Ü)
K. BURAK SARLÝ Þ. Plancýsý (O.D.T.Ü)
CANSU CANARAN Y. Þ. Plancýsý (O.D.T.Ü)
AKTAN ACAR Mimar (O.D.T.Ü)

ERCAN ÇOBAN Mimar (A.D.M.A.)
EKÝN ÇOBAN TURHAN Mimar (G.Ü.M.M.F)
OZAN TURHAN Mimar (G.Ü.M.M.F)
ALÝ EMRE ERTÖZÜM Peyzaj Mimarý
AYÇA TURHAN Þ. Bölge Plancýsý

SELAMÝ DEMÝRALP Peyzaj Mimarý (A.Ü.Z.F)
CAN KUBÝN Þehir Plancýsý (O.D.T.Ü)
HALÝS ÖZKAN Ekonomist
DERYA DUMAN Peyzaj Mimarý
CEM H. TÜRKEL Peyzaj Mimarý
BURAK ÖZDÖVER Mimar

ERGUN GARÝP Mimar (Ý.T.Ü)
BANU BAÞESKÝCÝ Mimar (Ý.T.Ü)

BERRÝN F. GÜR Mimar (O.D.T.Ü)
ÞEBNEM YALIN AY Mimar (O.D.T.Ü)
CAN ÇÝNÝCÝ Mimar (O.D.T.Ü)
NUCÝP URGER Mimar (O.D.T.Ü)
ALPER ÖDEM Mimar (O.D.T.Ü)
ÖZLEM TOSUN Mimar (Ý.T.Ü)
ÇAÐLAYAN ÇAÐBAYIR Mimar (O.D.T.Ü)
SONGÜL BAR Mimar (M.S.Ü)
ERTUÐRUL YURDAKUL
NEDÝM KEMER Peyzaj Mimarý

þ
ç

Ankara'nýn yakýn tarhimizde yaþadýðý sosyal ve fiziksel dönüþümlerin

planlý bir süreç olmadýðýný, yapýlan her planlamanýn öyle ya da

böyle deforme edildiðini bugünden geçmiþe baktýðýmýzda kolaylýkla

görebiliyoruz. Böyle bir deformasyonun temel unsuru kaçak

yapýlaþma deðil, yerel ya da merkezi yönetimlerce onaylanmýþ

plan/programa göre oluþmuþ kent dokusudur. Bu doku; sürekli

yoðunluðu arttýrýlan, sosyal eklentileri yok sayýlan, altyapýsý saðlýksýz

veya yetersiz olan bir dokudur. Yapýlmýþ plan ve programlarýn

ise, kaðýt üzerindeki hali ile gerçekleþmiþ hali arasýndaki fark hep

kentsel yaþam kalitesinin düþmesi yönünde olur. Nedendir bilinmez

(!?) biz bir türlü planladýðýmýz ya da hayal ettiðimiz þekilde

sonuçlandýramayýz hiç bir süreci. Yol boyu hep vazgeçer, iptal

eder, deðiþiklik yapar; en sonunda da memnun olmaz, hayýflanýr,

kabulleniriz.

Þu ana kadar söylenenler bu konuyla ilgili bir tartýþma açmak

için deðil, bir çaðrý oluþturmak içindi. Ankara'nýn kýyýsýnda, planlý

bir deformasyon için ele alýnmaya çok uygun duran “Ýmrahor

Vadisi” ile ilgili yapýlmakta olan çalýþmalara katýlma çaðrýsý.

Geçmiþ dönemde yapýlan çalýþmalarýn ayrýntýlarý ve vadinin þu

andaki durumu ile ilgili bilgiler Mart 2002 bülteninde yer almýþtý.

Önümüzdeki günlerde, giriþimin baþlatýcý ve sürdürücüleri olan

“Kavaklýdere Dayanýþma ve Güzelleþtirme Derneði” ile “Mamak

Kitle Örgütleri Platformu”na daha güçlü bir katký saðlayabilmek

amacýyla, konuyla ilgili bir çalýþma grubu oluþturmak istemekteyiz.

Ýlgilenenlerin 12 Haziran 2002 çarþamba günü, saat 18:00 da

yapýlacak olan toplantýya katýlmalarýný bekliyoruz.
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Geçenlerde, ar Merkezi'nde düzenlenen tören ile 2002 Ulusal Mimarlýk Ödülleri sahiplerini buldu,
ödüller ile ilgili e yaþadýk.

Bu yýl, ilk defa olarak, Oscar töreninde olduðu gibi, ödül adaylarýnýn ödül ve sergi açýlýþ gününden birkaç gün
önce duyurulmasý, sonuçlarýn ise ödül töreni sýrasýnda açýklanmasý gibi bir biçim benimsenmiþti. Diðer yenilik ise,
hem 1998 hem de 2000 yýlý seçici kurul önerisi olan “jüri özel ödülü” ödül kategorisinin bu yýl ilk defa olarak yer
almasýydý.

Ödül alanlarý yürekten kutluyoruz. Her yýl olduðu gibi, bu yýl da Ýstanbul grubu kalabalýk katýlýmý ile sergiyi
zenginleþtirmekte büyük hassasiyet göstermiþti.

Diðer yýllarda da olduðu gibi bu yýl da, ödüllerin daðýtýmýnda uygulanan yaklaþým, deðerlendirme üstüne geliþen
þüphelerin devamýna neden olacakmýþ gibi görünüyor. Amacýn ortaya konduðu yazýda belirtildiði gibi, ulusal
sergi ve ödüller, bir yandan Çaðdaþ Türk Mimarlýðý üzerine tartýþma ortamýnýn zenginleþtirilmesi ve mimarlýk
kültürünün meslek topluluðu dýþýna açýlarak kamuoyu gündemine taþýnmasýný hedeflemekte, diðer yandan,
verilen ödüller, “öncü nitelikteki” çalýþmalarýn teþvik edilmesini amaçlamaktadýr. “Öncü nitelikteki” çalýþmalar
tanýmý niteliksel bir zaaf içeriyor ve bu durum, belki de iyi niyetli olan bir deðerlendirmenin saygýnlýðýna gölge
düþürüyor. Her jüri “öncülüðü” kendine göre tanýmlýyor. Çorbanýn tadýndan, ne çorbasý olduðu pek
çýkartýlamýyor, deðerlendiren de, deðerlendirilen de çorbayý baþka niyetle içiyor.

Ülkemiz dýþýnda verilen ödül örneklerine bakýldýðýnda, söylenenle yapýlan arasýndaki iliþkiyi deðerlendiren -
Pritzker; gelenekseli evrensele taþýyan - Aða Han gibi ödüller, bir ödül olmanýn sorumluluðunu daha çok
taþýyormuþ gibi geliyor insana... Deðerlendirme kurullarý da neyi deðerlendireceklerini bildiklerinden, bu kurulda
kimin yer aldýðý daha az önemli oluyor, kim olursa olsun neyi deðerlendireceðini biliyor, kiþisel beðeniler daha
kolay aþýlabiliyor.

Oysa “öncü nitelikteki” çalýþmalarýn ne olduðu öyle muðlaktýr ki; ayný yapý, farklý yýllarda, bir yýl katýlýmcý
düzeyinde kalmakta, bir baþka yýl ödül adayý olabilmekte, bir baþka yýl ise ödül alabilmektedir.

Ödüller yol göstericidir. Verilen her ödül, ödülü veren kurumun anlayýþýnýn ve yaklaþýmýn ne olduðu konusundaki
kanýlarý açýklar, genç nesillere ölçütlerinin oluþmasý konusunda yardýmcý olur. Baþka bir deyiþle yarýnlara yön
vermek gibi bir iþlev yüklenirler. Mimarlar Odasýnýn, niteliksel tanýmlara doðrulmak yerine, Oscar'ýn biçimsel
unsurlarýný kiralamasý, yazýk ki bir þakacýlýktan öteye gidemiyor.

Kalabalýk salonda, ertesi gün yapýlacak genel kurul seçimlerinin tartýþýlmasýna iliþkin ses seviyesi, ödül töreninin
saygýnlýðýný olumsuz etkileyen bir baþka etmendi. Umarýz gelecek seferki “Oscar özenli” tören, özenilen kurumun
þýklýðýný barýndýrýr.

UIA baþkanýnýn bu törene gösterilen ilgiden ve ülkemizde mimarlýðýn eriþtiði düzeyden duyduðu memnuniyeti
çeþitli ortamlarda ifade edeceðini belirtmesi ve “sýrtýmýzýn sývazlanmasý” ise pek çok kiþiyi memnun etti. Bu
mutluluk, “yaþasýn, dünya da bizi beðeniyor, iyiyiz, iyi...” gibi bir kanýyý içeriyor. Bu ufacýk örnek ise, nasýl
beðenilerle yaþadýðýmýzý, evrensel deðerleri henüz pek sindiremediðimizi, kendimize ve özgünlüðe daha ne
kadar uzak olduðumuzu, bir süre daha, bize duyulacak hayranlýklarýn umuduyla yaþamak zorunda olduðumuzu
da tekrar anýmsatýyordu.

Ürettiklerimiz daha bir süre, uluslararasý örneklerin çeþitlemelerinden öteye pek gidemeyecek, bizler de bunlara
“öncü” diyeceðiz, öyle anlaþýlýyor.

( Konuya iliþkin tartýþmalar için: )

Zeynep Onur

Çaðdaþ Sanatl
yenilikler d

http://www.mimarlarodasiankara.org/forum/

so töreni ankara'daydý...n oscar

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ MÝMAR
SÝNAN HAFTASI 2002 YILI ETKÝNLÝKLERÝ

TMMOB Mimar la r Odas ý Ankara Þubes i ,
08.04.2002'de baþlayan Mimar Sinan Haftasý
dolayýsýyla, Mimarlar Derneði 1927 ve KORDER

(Koruma Uzmanlarý Derneði) ile birlikte bir dizi etkinlik
gerçekleþtirmiþtir.

Bu etkinliklerden ilki, 9 Nisan 2002 günü, Çankaya
Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen
paneldir. Daha önceki yýllarda Sinan'ýn deðiþik yönlerinin
ele alýndýðý ve tartýþýldýðý, Odamýzýn bir meslek odasý
olduðu gözönüne alýnarak, panelin temasý “Meslek
Adamý Olarak Mimar Sinan” olarak belirlenmiþtir. Panel,
Oda Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. M. Onur Yýlmaz
tarafýndan yönetilmiþ, panele katýlan konuþmacýlardan
Sn. Prof.Dr. Ömür Bakýrer (ODTÜ), Sinan çaðýnda,
mimarlýk mesleðinin örgütlenmesi, mimarlarýn yetiþme
ortamý ve bu baðlamda Mimar Sinan'ýn yönettiði Hassa
Mimarlarý örgütü konusunda bilgi vermiþtir. Sn. Prof. Dr.
Sevgi Aktüre (ODTÜ), klasik çaðlarda kentleþme olgusu
üzerinde durmuþ, imar hareketleri ile mimarlýk mesleði ve
örgütleri arasýndaki iliþkiyi irdelemiþtir. Sn. Prof.Dr. Zeki
Sönmez (MSÜ), son bulgularýn ýþýðýnda, mimarlýk
örgütlerini anlatmýþ, Mimar Sinan'ýn yapýtlarýnýn
listelerinin bulunduðu deðiþik özgün belgelerdeki bilgileri
ve bunlarýn güvenirlik derecelerini irdelemiþtir. Son
konuþmacý olan Doç.Dr. Emre Madran (ODTÜ), Klasik
çaðlardaki koruma anlayýþ ve yaklaþýmlarýna kýsaca
deðindikten sonra, Mimar Sinan'ýn korumacý yönünü
özgün belgelerden alýntýlar yaparak deðerlendirmiþtir.

Panel sýrasýnda, yine ayný binada “Mimar Sinan Yapýtlarý,
Çizen:Ali Saim Ülgen” konulu bir de sergi açýlmýþtýr. 9-12
Nisan 2002 tarihleri arasýnda açýk kalan bu sergide, Y.
Mimar Ali Saim Ülgen'in 1940-50 yýllarýnda hazýrladýðý
Mimar Sinan yapýtlarýnýn rölöveleri yer almýþtýr. Bu
koleksiyon halen Türk Tarih Kurumu arþivlerinde
bulunmakta ve 200'den fazla çizim paftasý içermektedir.
Yine Türk Tarih Kurumu tarafýndan 1986 yýlýnda týpký
basým olarak ve yarý boyutta basýlan paftalarýn 70
kadarý bu sergide kullanýlmýþtýr.

Mimar Sinan Haftasýnýn 3. Etkinliði, Mimarlar Derneði
1927'nin salonunda 11-26 Nisan 2002 tarihlerinde
gerçekleþtirilmiþtir. Serginin temasý, “Osmanlý ve
Cumhuriyet Dönemi Pullarýnda Anadolu Türk Mimarlýðý
ve Mimar Sinan” olup, Emre Madran'ýn koleksiyonundan
derlenmiþtir. Osmanlý ve Cumhuriyet Dönemi pullarý ve
ilk gün zarflarýný içeren sergi 12 levhadan oluþmakta ve
kronolojik bir dizin içerisinde sunulmaktadýr. Bu
baðlamda pullar üzerinde yer alan yapýlar, “13. Yüzyýl” ,
“14.yüzyýl”, “Fetih Öncesi”, “Fetih Sonrasý”, Klasik
Çaðlar”, “Neo-Klasik Çað”, “Cumhuriyet Dönemi”,
“Saraylar” ve “ Geleneksel Konutlar” alt baþlýklarýyla
sergilenmiþtir.
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Hukuk, etiðin geçerliliðini yitirdiði andan itibaren gerek duyulan bir þeydir.
Ýnsanlar aralarýndaki antantýn sonucu olan bir etik kod sayesinde, sürekli olarak
hukuka baþvurmak yerine otokontrol ile düzeni saðlarlar. Bunun kapsamadýðý
yada yetmediði yerler içindir sadece hukuk. Tersten söylemek gerekirse; hukuka
intikal etmeden önce çoðu konu etik kod sayesinde çözülebilir / çözülmelidir.

Etik kodlar özellikle meslek guruplarý için geçerli ve yararlýdýr, her mesleðin
etiðinin reddettiði davranýþlar vardýr. Bu davranýþlarý sergileyenlerin o camia
tarafýndan en azýndan dýþlandýðý görülür. Bu sayede antant aldýklarý konularda
otokontrol saðlarlar ve hepsinin ve toplumun yararýna olan bir birliktelik bir
dayanýþma sergilerler / sergilemelidirler.

Örneðin eczacýlar son kullaným tarihi geçmiþ ilaçlarý satmazlar, böylece hem
topluma hizmet vermiþ hem de toplum gözünde güvenilirliklerini ve
meþruiyetlerini korumuþ olurlar. Aksi davrananlar tüm meslek gurubuna ve
topluma zarar verirler, bu yüzden etik kod tarafýndan sýnýrlandýrýlýrlar. Tabii ki bu
örnekte yasalar tarafýndan da sýnýrlanýrlar, ancak etik kod ile belirlenen
davranýþlarýn hepsi mutlaka yasalarla da belirlenmiþ deðildir. Örneðin taksilerin
birbirlerinin müþterilerini almak için yaptýklarý hareketler yasalar tarafýndan
yasaklanmýþ deðildir ama taksiciler bunlarý yapanlarý kýnarlar ve engellemeye
çalýþýrlar. Bu hem her birinin daha adil þekillerde müþteri almasýný saðlarken hem
de trafik güvenliði açýsýndan gereklidir, ve taksicilik bir meslek olmanýn yanýnda
(tüm meslekler gibi aslýnda) bir hizmettir de ayrýca. Dolayýsý ile trafik güvenliði
onlarýn konusudur. Uygulayabilseler kentimiz hepimiz için daha güzel bir kent
olacaktý doðrusu ama kendi bencillikleri ve vizyonsuzluklarý bunu engelleyip
trafiðimizi yaþanmaz kýlýyor Ayný þekilde mimarlar kendi aralarýnda antant
kalýnarak topluma ve mimarlýða verilebilecek hizmetleri göz ardý ediyorlar.
Kentlerimizin imar aflarý, mevzi imar planlarý ve kanunsuz uygulamalar ile çok
yükselen rant' a kurban gitmesine seyirci kalýyorlar. Hatta galiba bazýlarý ellerini
oðuþturuyorlar. Böylece parayý veren herkese, her yere ve her boyutta proje
üretiyoruz, topluma hizmet vermektense kendi bencilliklerimize gömüldüðümüz
için ise toplumun gözünde meþruiyetimizi yitiriyoruz. Kendi varlýðýmýzý sadece
yasal dayatmalara yaslandýrýyoruz.

Yasal olmadýðýný düþündüðümüz yöntemlerle kentimiz rant'a kurban gitmeðe
baþladýðýnda ise Mimarlar Odasý ilk olarak yapmasý gereken etik kodunu
oluþturmak ve devreye sokmak yerine kamu kurumlarýna davalar açýyor.
Kazanýyor, kaybediyor uygulanýyor uygulanmýyor ama bu kentin insanýnýn
gözünde itibarýmýz giderek düþüyor. Oysa bazý yer ve durumlarda, belediye
imar izni verse bile, mesleðimiz v kentimiz adýna doðru olaný yapýp bazý
projelerin elde edilmesini ret etmeliyiz. Örneðin Milkanýn yerine bina yapýlacaðý
zaman mal sahibi bunu yapacak mimar bulamamalý. (Hatta kýyý þeritlerimizi
katleden bazý uygulamalar için de bu böyle olmalý) . Týpký Ýsviçre de ötenazi
serbest olmasýna raðmen doktorlarýn uygulamamasý gibi (çok özel durumlar
dýþýnda) Böylece onlara verdiðimiz hizmetin kalitesinden, ve bu hizmeti verirken
fedakarlýk etmeyi de bilmemizden kaynaklý toplumun bize olan inancýný ve
onlarýn gözündeki meþruiyetimizi tekrar kazanabiliriz. Ýnsanlar “bizim adýmýza,
kendi zararlarýna faaliyet gösteriyorlar gerektiðinde” diyebilmeli mimarlar için.

Bir zincir en zayýf halkasý kadar güçlüdür ancak diyebilirsiniz. Ama meslek
örgütlerinin ülkenin hukukunun yetersiz olduðu alanlarda kendi içi hukukunu
iþletme hakký olduðunu unutmayalým. Bizim aslýnda etik kod için kurulmuþ bir
aparatýmýz var: Onur kurulumuz. En kýsa zamanda hangi yer ve zamanlarda
mesleðimizin ve kentimizin iyiliði için birlik olup rant' a direnmemiz gerektiðini
danýþma kurullarý ile belirlemeli ve onur kurullarý ile uygulamalýyýz.

Ýlhan Kesmez

( Konuya iliþkin tartýþmalar için: )http://www.mimarlarodasiankara.org/forum/
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Vassillis Sgoutas Mimarlar Odasý'nýn 38. Genel Kurulundaki konuþmasýný, alkýþlar arasýnda, yukarýdaki cümlelerle tamamladý.

Vassillis Sgoutas Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin (UIA) baþkaný. UIA ise Türkiye dahil 102 ülkede örgütlenmiþ ve 1200 000 mimarý temsil eden bir yapý.
Sayýlar geri dönüp tekrar düþünüldüðünde, bazen, söyleniþini ya da yazýlýþýný aþan anlamlar kazanabiliyor. Vassillis Sgoutas'ýn konuþmasýndan, üzerine
düþünülmesi gereken, bir sayý daha; “

Sempatik ve konuþmaya hakim bir insaný doðrudan dinlemenin yer ini tutmasa da, konuþmanýn bant çözümünü
adresinden inceleyebilirsiniz. Bu konuþmanýn iki konuda çaðrýþtýrdýklarýný sizinle paylaþmak istedik.

Üç yýlda bir yapýlan UIA kongrelerinin çok önemli etkinlikler haline dönüþmesinden öðreneceklerimiz var. Örnekler veriyor Sgoutas. Altý yýl önce
Barselona Kongresi'ne 10.000'in üzerinde kayýtlý mimar ve mimarlýk öðrencisi katýlmýþ. “

” diyen Sgoutas'ýn þu anýsýna ne demeli?

Bizim pratiklerimizden bakarsak birçok þey gerçekten inanýlmaz; binlerce insan, azýmsanmayacak bedeller ödeyerek (Berlin 2002 UIA
kongresi kayýt ücreti 460€/kiþi) kongrelere katýlýyorlar, izlemek için izdiham yaþanýyor. Ýstanbul'da yapýlacak 2005 kongresinin daha baþarýlý bir kongre
olmasý tüm Türkiye'li mimarlarýn bence de onur sorunu. Ama asýl vurgulamak istediðim normal, kendi genel kurullarýmýza önceden ve ciddi çabalarla
bir zirve gibi hazýrlanmamýz gereðidir. Hem tüm mimarlar için anlamlý bir gündem ve verimli bir buluþma olarak kurgulanmasý gerekiyor, hem de
mimarlýðýn kent gündemi olabilecek düzeyde yüzünün dýþarýya dönük olmasý gerekiyor. Bence onlarca gönüllümüz þimdiden bunu olgunlaþtýrmaya
baþlamalý, fikir üretmeli ve bir “genel kurul projesi” tasarlamalýdýr.

Diðer konu Sgoutas'ýn Fransa örneði ile iliþkilidir.

Bu paragrafta geçen “belki...bir gün” sözü, konuþmayý izlerken canýmý çok yakmýþtý. Eminim hepimizde benzer etkilere neden oluyordur. Aslýnda
Sgoutas'ýn iðnelemek diye bir sorunu yok, tam tersine en içten dileklerini söylüyor adam. Ama ülkemizdeki durum bizim kaçýnýlmaz olarak alýngan
olmamýza yol açýyor. Mimarlýk toplumsal süreçlerde gerekçelerini yitirirken, meþruiyet giderek derinleþirken, mimarlýðýn bu topraklarda kamu
yararýna bir meslek olarak kabul edilmesi ister istemez “belki...bir gün” le yanyana söylenebiliyor. Mimarlýðýn toplumsal gerekçelerini yeniden
saðlamak zorundayýz. Bu görevden ve çabadan kaçamayýz. Çabalarýmýzý birleþtirmemeye herhangi bir gerekçe gösteremeyiz/bulamayýz. Sgoutas
öðreniyor ve þaþýrýyor, þaþýrdýðýný da söylüyor “Türkiye'deki çok geniþ kapsamlý Deprem Konseyinde sadece bir tek mimarýn olmasý gibi tuhaf
durumlarýn da artýk ortadan kalkmasý gerekiyor...” Þu soruyu kendimize sormak durumundayýz; býrakalým mücadele etmeyi, müdahale etmeyi, biz
kendimiz tüm meslek ortamý olarak bu tuhaflýklarýn farkýnda mýyýz? Odanýn mesleki denetim mekanizmasý kötüydü, dönüþtürülmesi gerekiyordu ama
bir dýþ müdahale ile birçok üyemiz yönetmeliðimize raðmen mesleki denetim dýþýnda davranmaya baþlayýnca yaþanana bakýnýz.
Ýnsanlar(mimarlar?) dört cephe, bir planý bir milyar iki yüze çiziyorlarmýþ. Tarife böyle, tarifenin tarifi de böyle. Mimarlýk bunun neresinde olabilir?
Mimarsýzlýðýn topluma kaybettirdiklerini, yaþanan tahribatlarýn kuþaklar ötesi etkilerini anlatmak ve mimarlýðý gündem yapmayý hem mesleki, hem de
toplumsal sorumluluðumuz olarak kavramak zorundayýz Bu anlamda Sgoutas'ýn ortaya koyduðu kamu yararý hedefi, birçok uðraþýyý, etkinliði,
üretkenliði toparlayan ve bütünleþtiren bir programatik ana aks oluþturabilir. Bunun bir toplumsal süreç olduðunu vurgulamak; hemen yasalarla
saðlanan “meþruiyeti” mücadeleye ikame eden anlayýþlarýn yaygýnlýðý nedeniyle hep gerekli oluyor.

Konuya dair pekiþtirici olmasý için Hollanda Hükümeti'nin Mimarlýk Politikasý'ndan, ACE/Beyaz Kitabý'nda yapýlan iki alýntýyý buraya aktarmak istiyorum.

`Halk hergün mimari ortamýn tasarým ögeleri ile yüz yüze gelmektedir. Bu nedenle, yeni politika, halkýn bu alana katýlýmýný
harekete geçirmeye çalýþacak ve örneðin düzenlenecek sergiler, TV programlarý ve özel kurslar aracýlýðý ile halký
mimarlýk ve kent planlamasý alanlarýndaki son geliþmeler konusunda aydýnlatacaktýr.`

`Müþteriler mimari kaliteye giderek daha fazla ilgi gösteriyor ancak ,inþaat sürecinin karmaþýklýðý ve finansal kaygýlarýn
önemi mimarlýðýn kültürel deðerini arka plana atma eðliminde. Birçok müþteri yeni bir bina için yeterli hazýrlýðý yapmýyor
ya da mimarý yeterli dikkatle seçmiyor; müþteriler minimum mimari standartlarla mutlu olduðu zaman da, mimarlarýn
protestosu yeterince güçlü olmuyor. Bu durum, müþterilerin, mimarlarýn ve yetkili makamlarýn mimari ortamýn niteliði
konusunda paylaþtýklarý sorumluluklarý kabul etmelerini son derece önemli kýlmaktadýr.`

Görüldüðü gibi hükümetlerin mimarlýk politikalarý olabiliyor. Mimarlýk kamu yararýna bir meslek olabiliyor, ki zaten öyle olmalýdýr. Hatta hükümetler
“müþteriler minimum standartlarla mutlu olduðu zaman, mimarlarýn protestosunun yeterince güçlü olmadýðý” konusunda mimarlarý eleþtirebiliyorlar.

Uðraþýmýzýn çok yönlü, çok kapsamlý ve çok katýlýmlý olmasý zorunludur. Lütfen Vassillis Sgoutas'tan baþta yapýlan alýntýyý bir kez daha okuyunuz.

Ayhan Çelik

.

http://www.mimarlarodasiankara.org/sgoutas/

VASSILLIS SGOUTAS’IN ANIMSATTIKLARI
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Hukuk, etiðin geçerliliðini yitirdiði andan itibaren gerek duyulan bir þeydir.
Ýnsanlar aralarýndaki antantýn sonucu olan bir etik kod sayesinde, sürekli olarak
hukuka baþvurmak yerine otokontrol ile düzeni saðlarlar. Bunun kapsamadýðý
yada yetmediði yerler içindir sadece hukuk. Tersten söylemek gerekirse; hukuka
intikal etmeden önce çoðu konu etik kod sayesinde çözülebilir / çözülmelidir.

Etik kodlar özellikle meslek guruplarý için geçerli ve yararlýdýr, her mesleðin
etiðinin reddettiði davranýþlar vardýr. Bu davranýþlarý sergileyenlerin o camia
tarafýndan en azýndan dýþlandýðý görülür. Bu sayede antant aldýklarý konularda
otokontrol saðlarlar ve hepsinin ve toplumun yararýna olan bir birliktelik bir
dayanýþma sergilerler / sergilemelidirler.

Örneðin eczacýlar son kullaným tarihi geçmiþ ilaçlarý satmazlar, böylece hem
topluma hizmet vermiþ hem de toplum gözünde güvenilirliklerini ve
meþruiyetlerini korumuþ olurlar. Aksi davrananlar tüm meslek gurubuna ve
topluma zarar verirler, bu yüzden etik kod tarafýndan sýnýrlandýrýlýrlar. Tabii ki bu
örnekte yasalar tarafýndan da sýnýrlanýrlar, ancak etik kod ile belirlenen
davranýþlarýn hepsi mutlaka yasalarla da belirlenmiþ deðildir. Örneðin taksilerin
birbirlerinin müþterilerini almak için yaptýklarý hareketler yasalar tarafýndan
yasaklanmýþ deðildir ama taksiciler bunlarý yapanlarý kýnarlar ve engellemeye
çalýþýrlar. Bu hem her birinin daha adil þekillerde müþteri almasýný saðlarken hem
de trafik güvenliði açýsýndan gereklidir, ve taksicilik bir meslek olmanýn yanýnda
(tüm meslekler gibi aslýnda) bir hizmettir de ayrýca. Dolayýsý ile trafik güvenliði
onlarýn konusudur. Uygulayabilseler kentimiz hepimiz için daha güzel bir kent
olacaktý doðrusu ama kendi bencillikleri ve vizyonsuzluklarý bunu engelleyip
trafiðimizi yaþanmaz kýlýyor Ayný þekilde mimarlar kendi aralarýnda antant
kalýnarak topluma ve mimarlýða verilebilecek hizmetleri göz ardý ediyorlar.
Kentlerimizin imar aflarý, mevzi imar planlarý ve kanunsuz uygulamalar ile çok
yükselen rant' a kurban gitmesine seyirci kalýyorlar. Hatta galiba bazýlarý ellerini
oðuþturuyorlar. Böylece parayý veren herkese, her yere ve her boyutta proje
üretiyoruz, topluma hizmet vermektense kendi bencilliklerimize gömüldüðümüz
için ise toplumun gözünde meþruiyetimizi yitiriyoruz. Kendi varlýðýmýzý sadece
yasal dayatmalara yaslandýrýyoruz.

Yasal olmadýðýný düþündüðümüz yöntemlerle kentimiz rant'a kurban gitmeðe
baþladýðýnda ise Mimarlar Odasý ilk olarak yapmasý gereken etik kodunu
oluþturmak ve devreye sokmak yerine kamu kurumlarýna davalar açýyor.
Kazanýyor, kaybediyor uygulanýyor uygulanmýyor ama bu kentin insanýnýn
gözünde itibarýmýz giderek düþüyor. Oysa bazý yer ve durumlarda, belediye
imar izni verse bile, mesleðimiz v kentimiz adýna doðru olaný yapýp bazý
projelerin elde edilmesini ret etmeliyiz. Örneðin Milkanýn yerine bina yapýlacaðý
zaman mal sahibi bunu yapacak mimar bulamamalý. (Hatta kýyý þeritlerimizi
katleden bazý uygulamalar için de bu böyle olmalý) . Týpký Ýsviçre de ötenazi
serbest olmasýna raðmen doktorlarýn uygulamamasý gibi (çok özel durumlar
dýþýnda) Böylece onlara verdiðimiz hizmetin kalitesinden, ve bu hizmeti verirken
fedakarlýk etmeyi de bilmemizden kaynaklý toplumun bize olan inancýný ve
onlarýn gözündeki meþruiyetimizi tekrar kazanabiliriz. Ýnsanlar “bizim adýmýza,
kendi zararlarýna faaliyet gösteriyorlar gerektiðinde” diyebilmeli mimarlar için.

Bir zincir en zayýf halkasý kadar güçlüdür ancak diyebilirsiniz. Ama meslek
örgütlerinin ülkenin hukukunun yetersiz olduðu alanlarda kendi içi hukukunu
iþletme hakký olduðunu unutmayalým. Bizim aslýnda etik kod için kurulmuþ bir
aparatýmýz var: Onur kurulumuz. En kýsa zamanda hangi yer ve zamanlarda
mesleðimizin ve kentimizin iyiliði için birlik olup rant' a direnmemiz gerektiðini
danýþma kurullarý ile belirlemeli ve onur kurullarý ile uygulamalýyýz.

Ýlhan Kesmez

( Konuya iliþkin tartýþmalar için: )http://www.mimarlarodasiankara.org/forum/

etik kod mimarlar odasýve
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Vassillis Sgoutas Mimarlar Odasý'nýn 38. Genel Kurulundaki konuþmasýný, alkýþlar arasýnda, yukarýdaki cümlelerle tamamladý.

Vassillis Sgoutas Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin (UIA) baþkaný. UIA ise Türkiye dahil 102 ülkede örgütlenmiþ ve 1200 000 mimarý temsil eden bir yapý.
Sayýlar geri dönüp tekrar düþünüldüðünde, bazen, söyleniþini ya da yazýlýþýný aþan anlamlar kazanabiliyor. Vassillis Sgoutas'ýn konuþmasýndan, üzerine
düþünülmesi gereken, bir sayý daha; “

Sempatik ve konuþmaya hakim bir insaný doðrudan dinlemenin yer ini tutmasa da, konuþmanýn bant çözümünü
adresinden inceleyebilirsiniz. Bu konuþmanýn iki konuda çaðrýþtýrdýklarýný sizinle paylaþmak istedik.

Üç yýlda bir yapýlan UIA kongrelerinin çok önemli etkinlikler haline dönüþmesinden öðreneceklerimiz var. Örnekler veriyor Sgoutas. Altý yýl önce
Barselona Kongresi'ne 10.000'in üzerinde kayýtlý mimar ve mimarlýk öðrencisi katýlmýþ. “

” diyen Sgoutas'ýn þu anýsýna ne demeli?

Bizim pratiklerimizden bakarsak birçok þey gerçekten inanýlmaz; binlerce insan, azýmsanmayacak bedeller ödeyerek (Berlin 2002 UIA
kongresi kayýt ücreti 460€/kiþi) kongrelere katýlýyorlar, izlemek için izdiham yaþanýyor. Ýstanbul'da yapýlacak 2005 kongresinin daha baþarýlý bir kongre
olmasý tüm Türkiye'li mimarlarýn bence de onur sorunu. Ama asýl vurgulamak istediðim normal, kendi genel kurullarýmýza önceden ve ciddi çabalarla
bir zirve gibi hazýrlanmamýz gereðidir. Hem tüm mimarlar için anlamlý bir gündem ve verimli bir buluþma olarak kurgulanmasý gerekiyor, hem de
mimarlýðýn kent gündemi olabilecek düzeyde yüzünün dýþarýya dönük olmasý gerekiyor. Bence onlarca gönüllümüz þimdiden bunu olgunlaþtýrmaya
baþlamalý, fikir üretmeli ve bir “genel kurul projesi” tasarlamalýdýr.

Diðer konu Sgoutas'ýn Fransa örneði ile iliþkilidir.

Bu paragrafta geçen “belki...bir gün” sözü, konuþmayý izlerken canýmý çok yakmýþtý. Eminim hepimizde benzer etkilere neden oluyordur. Aslýnda
Sgoutas'ýn iðnelemek diye bir sorunu yok, tam tersine en içten dileklerini söylüyor adam. Ama ülkemizdeki durum bizim kaçýnýlmaz olarak alýngan
olmamýza yol açýyor. Mimarlýk toplumsal süreçlerde gerekçelerini yitirirken, meþruiyet giderek derinleþirken, mimarlýðýn bu topraklarda kamu
yararýna bir meslek olarak kabul edilmesi ister istemez “belki...bir gün” le yanyana söylenebiliyor. Mimarlýðýn toplumsal gerekçelerini yeniden
saðlamak zorundayýz. Bu görevden ve çabadan kaçamayýz. Çabalarýmýzý birleþtirmemeye herhangi bir gerekçe gösteremeyiz/bulamayýz. Sgoutas
öðreniyor ve þaþýrýyor, þaþýrdýðýný da söylüyor “Türkiye'deki çok geniþ kapsamlý Deprem Konseyinde sadece bir tek mimarýn olmasý gibi tuhaf
durumlarýn da artýk ortadan kalkmasý gerekiyor...” Þu soruyu kendimize sormak durumundayýz; býrakalým mücadele etmeyi, müdahale etmeyi, biz
kendimiz tüm meslek ortamý olarak bu tuhaflýklarýn farkýnda mýyýz? Odanýn mesleki denetim mekanizmasý kötüydü, dönüþtürülmesi gerekiyordu ama
bir dýþ müdahale ile birçok üyemiz yönetmeliðimize raðmen mesleki denetim dýþýnda davranmaya baþlayýnca yaþanana bakýnýz.
Ýnsanlar(mimarlar?) dört cephe, bir planý bir milyar iki yüze çiziyorlarmýþ. Tarife böyle, tarifenin tarifi de böyle. Mimarlýk bunun neresinde olabilir?
Mimarsýzlýðýn topluma kaybettirdiklerini, yaþanan tahribatlarýn kuþaklar ötesi etkilerini anlatmak ve mimarlýðý gündem yapmayý hem mesleki, hem de
toplumsal sorumluluðumuz olarak kavramak zorundayýz Bu anlamda Sgoutas'ýn ortaya koyduðu kamu yararý hedefi, birçok uðraþýyý, etkinliði,
üretkenliði toparlayan ve bütünleþtiren bir programatik ana aks oluþturabilir. Bunun bir toplumsal süreç olduðunu vurgulamak; hemen yasalarla
saðlanan “meþruiyeti” mücadeleye ikame eden anlayýþlarýn yaygýnlýðý nedeniyle hep gerekli oluyor.

Konuya dair pekiþtirici olmasý için Hollanda Hükümeti'nin Mimarlýk Politikasý'ndan, ACE/Beyaz Kitabý'nda yapýlan iki alýntýyý buraya aktarmak istiyorum.

`Halk hergün mimari ortamýn tasarým ögeleri ile yüz yüze gelmektedir. Bu nedenle, yeni politika, halkýn bu alana katýlýmýný
harekete geçirmeye çalýþacak ve örneðin düzenlenecek sergiler, TV programlarý ve özel kurslar aracýlýðý ile halký
mimarlýk ve kent planlamasý alanlarýndaki son geliþmeler konusunda aydýnlatacaktýr.`

`Müþteriler mimari kaliteye giderek daha fazla ilgi gösteriyor ancak ,inþaat sürecinin karmaþýklýðý ve finansal kaygýlarýn
önemi mimarlýðýn kültürel deðerini arka plana atma eðliminde. Birçok müþteri yeni bir bina için yeterli hazýrlýðý yapmýyor
ya da mimarý yeterli dikkatle seçmiyor; müþteriler minimum mimari standartlarla mutlu olduðu zaman da, mimarlarýn
protestosu yeterince güçlü olmuyor. Bu durum, müþterilerin, mimarlarýn ve yetkili makamlarýn mimari ortamýn niteliði
konusunda paylaþtýklarý sorumluluklarý kabul etmelerini son derece önemli kýlmaktadýr.`

Görüldüðü gibi hükümetlerin mimarlýk politikalarý olabiliyor. Mimarlýk kamu yararýna bir meslek olabiliyor, ki zaten öyle olmalýdýr. Hatta hükümetler
“müþteriler minimum standartlarla mutlu olduðu zaman, mimarlarýn protestosunun yeterince güçlü olmadýðý” konusunda mimarlarý eleþtirebiliyorlar.

Uðraþýmýzýn çok yönlü, çok kapsamlý ve çok katýlýmlý olmasý zorunludur. Lütfen Vassillis Sgoutas'tan baþta yapýlan alýntýyý bir kez daha okuyunuz.

Ayhan Çelik

.

http://www.mimarlarodasiankara.org/sgoutas/
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Geçenlerde, ar Merkezi'nde düzenlenen tören ile 2002 Ulusal Mimarlýk Ödülleri sahiplerini buldu,
ödüller ile ilgili e yaþadýk.

Bu yýl, ilk defa olarak, Oscar töreninde olduðu gibi, ödül adaylarýnýn ödül ve sergi açýlýþ gününden birkaç gün
önce duyurulmasý, sonuçlarýn ise ödül töreni sýrasýnda açýklanmasý gibi bir biçim benimsenmiþti. Diðer yenilik ise,
hem 1998 hem de 2000 yýlý seçici kurul önerisi olan “jüri özel ödülü” ödül kategorisinin bu yýl ilk defa olarak yer
almasýydý.

Ödül alanlarý yürekten kutluyoruz. Her yýl olduðu gibi, bu yýl da Ýstanbul grubu kalabalýk katýlýmý ile sergiyi
zenginleþtirmekte büyük hassasiyet göstermiþti.

Diðer yýllarda da olduðu gibi bu yýl da, ödüllerin daðýtýmýnda uygulanan yaklaþým, deðerlendirme üstüne geliþen
þüphelerin devamýna neden olacakmýþ gibi görünüyor. Amacýn ortaya konduðu yazýda belirtildiði gibi, ulusal
sergi ve ödüller, bir yandan Çaðdaþ Türk Mimarlýðý üzerine tartýþma ortamýnýn zenginleþtirilmesi ve mimarlýk
kültürünün meslek topluluðu dýþýna açýlarak kamuoyu gündemine taþýnmasýný hedeflemekte, diðer yandan,
verilen ödüller, “öncü nitelikteki” çalýþmalarýn teþvik edilmesini amaçlamaktadýr. “Öncü nitelikteki” çalýþmalar
tanýmý niteliksel bir zaaf içeriyor ve bu durum, belki de iyi niyetli olan bir deðerlendirmenin saygýnlýðýna gölge
düþürüyor. Her jüri “öncülüðü” kendine göre tanýmlýyor. Çorbanýn tadýndan, ne çorbasý olduðu pek
çýkartýlamýyor, deðerlendiren de, deðerlendirilen de çorbayý baþka niyetle içiyor.

Ülkemiz dýþýnda verilen ödül örneklerine bakýldýðýnda, söylenenle yapýlan arasýndaki iliþkiyi deðerlendiren -
Pritzker; gelenekseli evrensele taþýyan - Aða Han gibi ödüller, bir ödül olmanýn sorumluluðunu daha çok
taþýyormuþ gibi geliyor insana... Deðerlendirme kurullarý da neyi deðerlendireceklerini bildiklerinden, bu kurulda
kimin yer aldýðý daha az önemli oluyor, kim olursa olsun neyi deðerlendireceðini biliyor, kiþisel beðeniler daha
kolay aþýlabiliyor.

Oysa “öncü nitelikteki” çalýþmalarýn ne olduðu öyle muðlaktýr ki; ayný yapý, farklý yýllarda, bir yýl katýlýmcý
düzeyinde kalmakta, bir baþka yýl ödül adayý olabilmekte, bir baþka yýl ise ödül alabilmektedir.

Ödüller yol göstericidir. Verilen her ödül, ödülü veren kurumun anlayýþýnýn ve yaklaþýmýn ne olduðu konusundaki
kanýlarý açýklar, genç nesillere ölçütlerinin oluþmasý konusunda yardýmcý olur. Baþka bir deyiþle yarýnlara yön
vermek gibi bir iþlev yüklenirler. Mimarlar Odasýnýn, niteliksel tanýmlara doðrulmak yerine, Oscar'ýn biçimsel
unsurlarýný kiralamasý, yazýk ki bir þakacýlýktan öteye gidemiyor.

Kalabalýk salonda, ertesi gün yapýlacak genel kurul seçimlerinin tartýþýlmasýna iliþkin ses seviyesi, ödül töreninin
saygýnlýðýný olumsuz etkileyen bir baþka etmendi. Umarýz gelecek seferki “Oscar özenli” tören, özenilen kurumun
þýklýðýný barýndýrýr.

UIA baþkanýnýn bu törene gösterilen ilgiden ve ülkemizde mimarlýðýn eriþtiði düzeyden duyduðu memnuniyeti
çeþitli ortamlarda ifade edeceðini belirtmesi ve “sýrtýmýzýn sývazlanmasý” ise pek çok kiþiyi memnun etti. Bu
mutluluk, “yaþasýn, dünya da bizi beðeniyor, iyiyiz, iyi...” gibi bir kanýyý içeriyor. Bu ufacýk örnek ise, nasýl
beðenilerle yaþadýðýmýzý, evrensel deðerleri henüz pek sindiremediðimizi, kendimize ve özgünlüðe daha ne
kadar uzak olduðumuzu, bir süre daha, bize duyulacak hayranlýklarýn umuduyla yaþamak zorunda olduðumuzu
da tekrar anýmsatýyordu.

Ürettiklerimiz daha bir süre, uluslararasý örneklerin çeþitlemelerinden öteye pek gidemeyecek, bizler de bunlara
“öncü” diyeceðiz, öyle anlaþýlýyor.

( Konuya iliþkin tartýþmalar için: )

Zeynep Onur

Çaðdaþ Sanatl
yenilikler d

http://www.mimarlarodasiankara.org/forum/

so töreni ankara'daydý...n oscar

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ MÝMAR
SÝNAN HAFTASI 2002 YILI ETKÝNLÝKLERÝ

TMMOB Mimar la r Odas ý Ankara Þubes i ,
08.04.2002'de baþlayan Mimar Sinan Haftasý
dolayýsýyla, Mimarlar Derneði 1927 ve KORDER

(Koruma Uzmanlarý Derneði) ile birlikte bir dizi etkinlik
gerçekleþtirmiþtir.

Bu etkinliklerden ilki, 9 Nisan 2002 günü, Çankaya
Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen
paneldir. Daha önceki yýllarda Sinan'ýn deðiþik yönlerinin
ele alýndýðý ve tartýþýldýðý, Odamýzýn bir meslek odasý
olduðu gözönüne alýnarak, panelin temasý “Meslek
Adamý Olarak Mimar Sinan” olarak belirlenmiþtir. Panel,
Oda Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. M. Onur Yýlmaz
tarafýndan yönetilmiþ, panele katýlan konuþmacýlardan
Sn. Prof.Dr. Ömür Bakýrer (ODTÜ), Sinan çaðýnda,
mimarlýk mesleðinin örgütlenmesi, mimarlarýn yetiþme
ortamý ve bu baðlamda Mimar Sinan'ýn yönettiði Hassa
Mimarlarý örgütü konusunda bilgi vermiþtir. Sn. Prof. Dr.
Sevgi Aktüre (ODTÜ), klasik çaðlarda kentleþme olgusu
üzerinde durmuþ, imar hareketleri ile mimarlýk mesleði ve
örgütleri arasýndaki iliþkiyi irdelemiþtir. Sn. Prof.Dr. Zeki
Sönmez (MSÜ), son bulgularýn ýþýðýnda, mimarlýk
örgütlerini anlatmýþ, Mimar Sinan'ýn yapýtlarýnýn
listelerinin bulunduðu deðiþik özgün belgelerdeki bilgileri
ve bunlarýn güvenirlik derecelerini irdelemiþtir. Son
konuþmacý olan Doç.Dr. Emre Madran (ODTÜ), Klasik
çaðlardaki koruma anlayýþ ve yaklaþýmlarýna kýsaca
deðindikten sonra, Mimar Sinan'ýn korumacý yönünü
özgün belgelerden alýntýlar yaparak deðerlendirmiþtir.

Panel sýrasýnda, yine ayný binada “Mimar Sinan Yapýtlarý,
Çizen:Ali Saim Ülgen” konulu bir de sergi açýlmýþtýr. 9-12
Nisan 2002 tarihleri arasýnda açýk kalan bu sergide, Y.
Mimar Ali Saim Ülgen'in 1940-50 yýllarýnda hazýrladýðý
Mimar Sinan yapýtlarýnýn rölöveleri yer almýþtýr. Bu
koleksiyon halen Türk Tarih Kurumu arþivlerinde
bulunmakta ve 200'den fazla çizim paftasý içermektedir.
Yine Türk Tarih Kurumu tarafýndan 1986 yýlýnda týpký
basým olarak ve yarý boyutta basýlan paftalarýn 70
kadarý bu sergide kullanýlmýþtýr.

Mimar Sinan Haftasýnýn 3. Etkinliði, Mimarlar Derneði
1927'nin salonunda 11-26 Nisan 2002 tarihlerinde
gerçekleþtirilmiþtir. Serginin temasý, “Osmanlý ve
Cumhuriyet Dönemi Pullarýnda Anadolu Türk Mimarlýðý
ve Mimar Sinan” olup, Emre Madran'ýn koleksiyonundan
derlenmiþtir. Osmanlý ve Cumhuriyet Dönemi pullarý ve
ilk gün zarflarýný içeren sergi 12 levhadan oluþmakta ve
kronolojik bir dizin içerisinde sunulmaktadýr. Bu
baðlamda pullar üzerinde yer alan yapýlar, “13. Yüzyýl” ,
“14.yüzyýl”, “Fetih Öncesi”, “Fetih Sonrasý”, Klasik
Çaðlar”, “Neo-Klasik Çað”, “Cumhuriyet Dönemi”,
“Saraylar” ve “ Geleneksel Konutlar” alt baþlýklarýyla
sergilenmiþtir.
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Çaðrý� 1. ÖDÜL

2. ÖDÜL

3. ÖDÜL

1. MANSÝYON

2. MANSÝYON

3. MANSÝYON

4. MANSÝYON

5. MANSÝYON

DÝLEK TOPUZ DERMAN Mimar (Y.T.Ü)
YILMAZ ERDOÐAN Mimar (Y.T.Ü)
ALÝ DURAN YILDIZ Mimar (Ö.Ð.Ü)
BÜNYAMÝN DERMAN Mimar (Y.T.Ü)

YASEMÝN BALKAN Mimar (M.S.Ü)
FIRAT AYKAÇ Mimar (M.S.Ü)
ERCÜMENT EREN Mimar (M.S.Ü)

NÝMET AYDIN Mimar (G.Ü.M)
BANU RABÝA ÖNDER Mimar
KERÝM YAMAN Mimar
SERVET GÜMÜÞ Mimar
HAKAN ÖZTÜRK Mimar
SEVÝNÇ GÜNDOÐDU Peyzaj Mimarý
NALAN ÖZKADAYIF Þehir Plancýsý
ÜMRAN KAVAK Mimar
ÖZGÜR TOP Mimar
HAKKI ÞAHÝN Mimar
LEVENT ÝNCE Mimar

BALAMÝR GÜZER Peyzaj Mimarý (A.Ü.Z.F)
CELAL ABDÝ GÜZER Mimar (O.D.T.Ü)
AYDIN IÞIK Mimar (O.D.T.Ü)
ÞEBNEM ERDEM
LEYLA GEDÝK Peyzaj Mimarý (A.Ü.Z.F)
ÝNANÇ GÜRKAN (O.D.T.Ü Mimarlýk Öðr.)

ZEKÝ ÞERÝFOÐLU Y. Mimar (Y.T.Ü)
ASLI HERKÜL ÇELÝKKOL Y. Mimar (Y.T.Ü)
DOÇ. DR. ÝLHAN ALTAN Y. Mimar (Y.T.Ü)
MÜRSEL SELÇUK Y. Mimar
KAÐAN KILIÇ Mimar
AYÞEGÜL AYDIN Peyzaj Mimarý

KEREM YAZGAN Y. Mimar (O.D.T.Ü)
BEGÜM YAZGAN Y. Mimar (Ý.T.Ü)
EMRE KUZLU Mimar (O.D.T.Ü)
CEYDA BARAN Mimar (O.D.T.Ü)
ALÝ ÖZER
UYGAR ÖZHAN
PINAR YOLDAÞ

BÜNYAMÝN DERMAN Mimar (Y.T.Ü)
GÜNER KAAN YARKAN Mimar (Y.T.Ü)
FIRAT GÜLMEZ Öðrenci
DÝLEK TOPUZ DERMAN Y. Mimar (Y.T.Ü)

EREN BAÞAK Mimar (O.D.T.Ü)
MERAL ÖZDENGÝZ BAÞAK Mimar (O.D.T.Ü)
DEVRÝM ÇÝMEN Mimar
SERAÇ ERTEN Þ. Plancýsý

�

�

�

�

�

SATIN ALMALAR

Z. FUSUN OLANER Mimar Kent Plancýsý
S. ATA TURAK Peyzaj Mimarý

UMUT ÝYÝGÜN Y. Mimar (Ý.T.Ü)
MURAT AKSU Y. Mimar (Ý.T.Ü)
ELÝF AYÇA ÇELÝKER Y. Mimar (O.D.T.Ü)
ÜMÝT ALTINÖZ
SELÝM VELÝOÐLU Y. Mimar (M.S.Ü)
YÖRAN GÜLAN Y. Peyzaj Mimarý (Ý.O.Ü.F)
ÖZLEM SARIKADI Peyzaj Mimarý (Ý.O.Ü.F)

M. KEREM BÖKE Mimar (G.Ü.M.M.F)
TURHAN ARIKAN Mimar (G.Ü.M.M.F)
MARUN KÝM
KARLHAN SCHÝMDET
LÝDEKIRAN ÞAFÝR
RUNET JAKOP
ARNET ÞCHÝLKOVSÝ

PROF. DR. RACÝ BADEMLÝ Y. Þ. Plancýsý (O.D.T.Ü)
ÖMER HAMDÝ KIRAN Y. Þ. Plancýsý (O.D.T.Ü)
K. BURAK SARLÝ Þ. Plancýsý (O.D.T.Ü)
CANSU CANARAN Y. Þ. Plancýsý (O.D.T.Ü)
AKTAN ACAR Mimar (O.D.T.Ü)

ERCAN ÇOBAN Mimar (A.D.M.A.)
EKÝN ÇOBAN TURHAN Mimar (G.Ü.M.M.F)
OZAN TURHAN Mimar (G.Ü.M.M.F)
ALÝ EMRE ERTÖZÜM Peyzaj Mimarý
AYÇA TURHAN Þ. Bölge Plancýsý

SELAMÝ DEMÝRALP Peyzaj Mimarý (A.Ü.Z.F)
CAN KUBÝN Þehir Plancýsý (O.D.T.Ü)
HALÝS ÖZKAN Ekonomist
DERYA DUMAN Peyzaj Mimarý
CEM H. TÜRKEL Peyzaj Mimarý
BURAK ÖZDÖVER Mimar

ERGUN GARÝP Mimar (Ý.T.Ü)
BANU BAÞESKÝCÝ Mimar (Ý.T.Ü)

BERRÝN F. GÜR Mimar (O.D.T.Ü)
ÞEBNEM YALIN AY Mimar (O.D.T.Ü)
CAN ÇÝNÝCÝ Mimar (O.D.T.Ü)
NUCÝP URGER Mimar (O.D.T.Ü)
ALPER ÖDEM Mimar (O.D.T.Ü)
ÖZLEM TOSUN Mimar (Ý.T.Ü)
ÇAÐLAYAN ÇAÐBAYIR Mimar (O.D.T.Ü)
SONGÜL BAR Mimar (M.S.Ü)
ERTUÐRUL YURDAKUL
NEDÝM KEMER Peyzaj Mimarý

þ
ç

Ankara'nýn yakýn tarhimizde yaþadýðý sosyal ve fiziksel dönüþümlerin

planlý bir süreç olmadýðýný, yapýlan her planlamanýn öyle ya da

böyle deforme edildiðini bugünden geçmiþe baktýðýmýzda kolaylýkla

görebiliyoruz. Böyle bir deformasyonun temel unsuru kaçak

yapýlaþma deðil, yerel ya da merkezi yönetimlerce onaylanmýþ

plan/programa göre oluþmuþ kent dokusudur. Bu doku; sürekli

yoðunluðu arttýrýlan, sosyal eklentileri yok sayýlan, altyapýsý saðlýksýz

veya yetersiz olan bir dokudur. Yapýlmýþ plan ve programlarýn

ise, kaðýt üzerindeki hali ile gerçekleþmiþ hali arasýndaki fark hep

kentsel yaþam kalitesinin düþmesi yönünde olur. Nedendir bilinmez

(!?) biz bir türlü planladýðýmýz ya da hayal ettiðimiz þekilde

sonuçlandýramayýz hiç bir süreci. Yol boyu hep vazgeçer, iptal

eder, deðiþiklik yapar; en sonunda da memnun olmaz, hayýflanýr,

kabulleniriz.

Þu ana kadar söylenenler bu konuyla ilgili bir tartýþma açmak

için deðil, bir çaðrý oluþturmak içindi. Ankara'nýn kýyýsýnda, planlý

bir deformasyon için ele alýnmaya çok uygun duran “Ýmrahor

Vadisi” ile ilgili yapýlmakta olan çalýþmalara katýlma çaðrýsý.

Geçmiþ dönemde yapýlan çalýþmalarýn ayrýntýlarý ve vadinin þu

andaki durumu ile ilgili bilgiler Mart 2002 bülteninde yer almýþtý.

Önümüzdeki günlerde, giriþimin baþlatýcý ve sürdürücüleri olan

“Kavaklýdere Dayanýþma ve Güzelleþtirme Derneði” ile “Mamak

Kitle Örgütleri Platformu”na daha güçlü bir katký saðlayabilmek

amacýyla, konuyla ilgili bir çalýþma grubu oluþturmak istemekteyiz.

Ýlgilenenlerin 12 Haziran 2002 çarþamba günü, saat 18:00 da

yapýlacak olan toplantýya katýlmalarýný bekliyoruz.
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KAYNAK OLARAK MÝMARLIK,
BDA'NÝN EN KUVVETLÝ KONUSU

KASPER KRAEMER AÇILIÞ KONUÞMASI ÖZETÝ
(BDA ALMAN MÝMARLAR BÝRLÝÐÝ BAÞKANI)

Kasper Kraemer göre, BDA (Alman Mimarlar Birliði) 100
yýllýk geçmiþinin en anlamlý kongresini açacaktýr. BDA, UIA
ile birlikte arasýnda mimarlarýn yanýsýra mühendislerin,
sosyal bilimcilerin, sanatçýlarýn ve öðrencilerin de olduðu
10.000 konuk katýlýmcýya ev sahipliði yapacaktýr ve bu
katýlýmcýlar Berlin'de ve Almanya'nýn diðer kentlerinde
“Kaynak olarak Mimarlýðýn” çok yönlü anlamýný
tartýþacaklardýr.
Gelecek nesil lerin yaþam kalitesinin garantiye
alýnabilmesi için ekonomik, ekolojik ve sosyal alanlarda
sürdürülebilirlik zorunludur. Sürdürülebilir kalkýnmanýn ne
elle tutulur bir programý ne de toplu bir takým hedefleri
vardýr; sürdürülebilir kalkýnma bütüncül bir eylemdir. Bu
eylemin içindeki ekonomik büyümenin, doðal kaynaklarý
korumanýn ve yaþam mekanlarýnýn düzenlenmesinin
sosyal özellikleri dikkate alýnacaktýr.
“Kaynak Olarak Mimarlýk” konusu yöresel, bölgesel, ulusal
veya global, ekonomik ve ekolojik deðiþimin sorunlarýna
cevap bulmak zorundadýr çünkü çevre konusuna hiçbir
disiplin mimarlýk kadar yakýn deðildir. Çevrenin kullanýmý
ve yaþam stili arasýndaki deðiþken etkenler, sosyal strüktür
ile ihtiyaçlar, çalýþma ve tüketim alýþkanlýklarý özellikle
mimarlýkta kendini gösterir.
Mimarlýk ve kentsel yapý tüm toplumsal süreçlerin
çerçevesini, baþka bir deyiþle sahneyi oluþtururlar. Bu
yapýlarý sürdürülebilir kýlmak; yani enerji kaynaklarýný
gözeten yapýlarla akýllý konstruksiyonlarla ve mantýklý
planlarla güzelliðe ulaþmayý saðlar.

“ Y A P M A K K E N D Ý L Ý Ð Ý N D E N S O S Y A L
OLMALIDIR.”

KARL GANSER AÇILIÞ KONUÞMASI ÖZETÝ
(XXI. UIA DÜNYA KONGRESÝ BERLIN 2002, BÝLÝM KOMÝTESÝ
BAÞKANI

Karl Ganser, “Kaynak Olarak Mimarlýk” kavramýnýn çok
geniþ bir kapsamýnýn olduðunu vurguluyor. Bu kavram
“sürdürülebilirlik”, “tarih önünde saygý” ve “bölgecilik” gibi
temellerin üzerine oturur. “Kaynak Olarak Mimarlýk”ýn
tartýþýlmasýnda birinci temel, süregelen doðal süreçlerde,
doðadan birþeyler almak ve tekrar ona birþeyler vermek
üzerine kurgulanmalýdýr ki çevre ve doða ile bir uyum
yakalanabilsin.
Ýkinci temel ise; tarih önünde saygýlý olmaktýr. Bu saygý
tarihin korunmasýný deðil, anýtlarýn korunmasýný gerektirir.
Koruma yenileþme için bir çeþit teþviktir. Kültürler üst üste
koyarak yok edilmemeli, bi lakis etki leþimlerle
eklemlenmelidir. Ne zaman tarihe saygý duyarsanýz, o
zaman yýkmak yerine binalarý korursunuz ve otomatik
olarak sürdürebilirliðin içinde olursunuz.
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KUÐULU PARK VE YAKIN ÇEVRESÝ PROJE YARIÞMASI

Çankaya Belediye Baþkanlýðý tarafýndan “TMMOB Mimarlar Odasý Mimarlýk Mühendislik Þehircilik ve Kentsel Tasarým Proje
Yarýþmalarý Yönetmeliði” esaslarý çerçevesinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarýþmaya çýkarýlan “KUÐULU PARK
VE YAKIN ÇEVRESÝ PROJE YARIÞMASI” Nisan 2002 ayý içinde sonuçlanmýþtýr. Bu yarýþmada, 108 proje deðerlendirilmiþ, 099
Sýra No ve 19147 Rumuzlu projenin 4-1 oy çokluðu ile birinci olmasý jüri tarafýndan uygun görülmüþtür.

Çankaya ve Kavaklýdere vadilerinin kesiþme noktasýnda konumlanan Kuðulu Park'ýn oldukça küçük ölçüsüne karþýn
(12.000 m ), kent içindeki yeri, kent insanlarýnýn kolay ulaþýlabilirliði ile içinde barýndýrdýðý canlý peyzaj varlýklarý nedeniyle,
kent kimliðinde simgesel bir deðer taþýdýðý ve bu nedenle belleðimizde yerleþen önemli bir öðe olduðu kuþkusuzdur.

Bu nedenle, ilgililer kanýmca çok aþýrý yoðunlaþan kullanýmý ve ticari amaçlý kulübelerden dolayý gecekondulaþan parkýn
kalite düþüklüðünü, yarýþma yoluyla iyileþtirmeyi tercih etmiþlerdir.

Park için bu anlayýþa dayalý olan yarýþma hakkýndaki görüþlerimi ve önerilerimi aþaðýda sunuyorum:

Park, içinde barýndýrdýðý iki canlý varlýktan dolayý ünlenmiþtir. Birincisi kuðular, ikincisi ise Ak Kavaklar (Populus Alba).
Ancak, insanlarýmýzýn genellikle kuðulara olan sempatisinden dolayý parkýn adý “Kuðulu Park” olmuþ, asýl önem
verilmesi gerekli olan Populus Alba'lar (Ak Kavaklar ya da Gümüþi Kavaklar) ise zaman içinde sýradan bir aðaç türü
ve parkýn yalnýzca yeþil dokusunu oluþturan bir peyzaj öðesi statüsünde deðerlendirilmiþtir. Oysa, bu parkýn yasal
açýdan koruma altýnda olan Ak Kavaklarý önemlidir. Kavaklýdere Vadisi'nin adýný aldýðý bu aðaçlar vaktiyle
Cumhurbaþkanlýðý Köþkü'nden Tarým Bakanlýðý'na kadar uzanan vadinin doðal yeþil dokusunu oluþturmaktaydý.
Günümüzde ise, yalnýzca Kuðulu Park içinde adeta sýðýnmada olan bu aðaçlar ile Ankara'nýn diðer yaþlý doðal
aðaçlarý olan Ýsveç Sefareti bahçesindeki ortalama 230 240 yaþlarýnda meþe aðaçlarý (Quercus Pedunculata)
kentin koruma altýnda ve doða armaðaný olan, tarihsel açýdan kentin gerçek ev sahipleridirler.

Bu itibarla, Kuðulu Park ve Yakýn Çevresi Proje Yarýþmasý'nýn, kapsam ve amaç, þartname içeriði ile yarýþma sonuçlarý
açýsýndan baþýndan sonuna kadar Ak Kavaklarýn korunmasý ikinci planda ise koruma kullaným anlayýþýna dayalý bir
park kullaným anlayýþýna dayalý olarak yürütülmesi gerekli ve zorunlu olmalýydý.

Bu nedenle, halen koruma altýnda olmasýna karþýn, kullanýmý son derece bilinçsiz ve yýpratýcý biçimde olan bu parkýn,
Çankaya Belediyesi olanaklarý (teknik eleman ve parasal kaynaklar ile danýþmanlar) ile mevcut negatif kullaným ve
elemanlarýn önlenmesi ve ayýklanmasý suretiyle düzenlenmesi düþünülebilirdi.

Yarýþmada birinci olan projede saptadýðým ve kolokyumda belirttiðim kavaklara iliþkin bir kullaným kanýmca son
derece sakýncalýdýr ve parkýn çok önemli özelliðinin geleceðini tehdit eder niteliktedir.

Projede, parkýn merkezinde bir su yüzeyi oluþturulmuþ, kuzey kýyýsý ise rýhtým özelliðinde bir teras döþemesiyle
bütünleþtirilmiþtir. Park ortasýnda halen varolan ve park yeþilliðinin ana dokusunu oluþturan 10-12 adet Ak Kavak
grubu su yüzeyi içinde beton bordürle çevrili 1 metre çapýnda dairesel kasalarda önerilmiþtir. Oysa, böyle bir
tasarýmýn bu aðaçlar için son derece sakýncalý olacaðý kuþkusuzdur. Çünkü, havuzun yapýmý sýrasýnda, kavaklarda
normal olarak yüzeysel bir geliþme gösteren saçak kök sisteminin önemli ölçüde tahribi söz konusudur. Ayrýca, havuz
ve ona bitiþik teras uygulamasýndan sonra köklerin önemli bir kýsmý döþeme altýnda kalacaðýndan, Park'ýn
kavaklarýnýn geleceði için iyimser düþünmek gerçek dýþý bir olgudur.

Bu itibarla, Kuðulu Park kavaklarýnýn ikinci bir kýyýmýn eþiðinde olduðu kuþkusunu taþýmaktayým.

Birinci kýyým, tanýklarý ile gözler önündedir. Hatýrlanacaðý üzere, 1970'li yýllarýn sonunda, Ankara Belediyesi'nin Polonya
Büyükelçiliði ile yaptýðý görüþmeler sonunda Kavaklýdere kavþaðýnýn yapýsý deðiþtirilmiþ; Gaziosmanpaþa yolu,
Kuðulu Park ile Polonya Büyükelçiliði'ni keserek Kavaklýdere kavþaðýna baðlanmýþ, Atatürk Bulvarý ile Tunalý Hilmi
Caddesi arasýnda oto trafiði için baðlantý yolu oluþturulmuþtur. Bu yol 2,5 3 metre bir dolguyla gerçekleþtirildiðinden,
bazý Ak Kavaklar dolgu içinde býrakýlmýþtý.

Baðlantý yoluna iliþkin karar ve uygulama aþamalarýnda kavaklarýn gövde çürümesiyle en geç 10 15 yýl içinde
kuruyacaðý konusunda kiþisel sözlü uyarýlarýma karþýn, herhangi bir önlem alýnmamasý nedeniyle bu gün dolgu
alanýndaki kavaklarýn bazýlarýnýn kuruduðu, ötekilerinin de kurumaya baþladýðý izlenmektedir.

Þimdi, ikinci bir kýyým yarýþma yoluyla gündeme getirilmek üzeridedir.

Yukarda belirttiðim konular açýsýndan yarýþma projesinde deðiþiklik yapmanýn olanaklý olmadýðýný özür dileyerek
belirtmek istiyorum.

Çünkü, kavak aðaçlarýnýn proje önerilen sakýncalý kullanýmdan kurtarýlmasý için su yüzeyi yerinin deðiþtirilmesi
sözkonusudur. Bu durumda, su yüzeyine bitiþik olarak önerilen terasýn ve ona baðlý diðer tasarým elemanlarýnýn
birlikte kaydýrýlmasý, yer deðiþikliði; diðer bir anlatýmla plan kurgusunun yeniden ele alýnmasý zorunlu olacaktýr.
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VASSÝLÝS SGOUTAS AÇILIÞ KONUÞMASI ÖZETÝ
(UIA BAÞKANI)

Vassilis Sgoutas'a göre, her üç yýlda bir yapýlan UIA
Kongresi dünyadaki tüm mimarlar ve mimarlýk öðrencileri
için bir forum olma özelliði taþýr. Bu kongre, üyelerin de
multi kültürel çokluðu ve potansiyeli ile heyecanlý bir
mimarlýk olayýna dönüþür.

Berlin kongresinin konusu olan “Kaynak Olarak Mimarlýk”
gelecekte dünya kültürlerinin ve bizim mesleðimizdeki
geliþmelerin temelini oluþturmasý açýsýndan büyük bir
öneme sahiptir. Bu baðlamda doðal ve yapýlaþmýþ
çevremizle olan sürdürülebilir iliþkiler için görevlerimiz
vardýr.

Sgoutas, açýlýþ konuþmasýnda, öncelikle barýnaksýzlara ve
azýnlýklara, mimarlýðýn çeþitliliðine dikkat etmenin
önemiden ve bu konulara daha çok saygý gösterilmesi
gerektiðinden bahsediyor. Ayrýca son dönemlerde
yaþanan olaylarýn insanlýða, hayatýn tüm bölümlerindeki
hak ve deðerlere (mimarlýk dahil) karþý daha dikkatli
düþünmeyi öðrettiðini savunuyor ve bu gerekliliklerin
þimdiye kadar var olandan daha fazla kaynaða ihtiyaç
duyulmasýna neden olduðunu vurguluyor. Zira bu kongre
bu konularda mimarlýðý ve mimarlarý teþvik edici sorulara
cevap vermek adýna düzenleniyor.

Sgoutas, gelecekte dünyada olabilecek olaylar
anlamýnda Berlin 2002'de yapýlacak UIA Kongresinin özel
bir anlamý olacaðýný savunuyor.

MÝMARLAR VE MÝMARLIK ÝÇÝN BÝR ÞANS

ANDREAS GOTTLÝEB HEMPEL AÇILIÞ KONUÞMASI ÖZETÝ
(KONGRE BAÞKANI)

Andreas Gottlieb Hempel'a göre, kýsa bir zaman öncesine kadar
globalleþme, yeni geliþmeler, ticari sýnýrlarýn kaldýrýlmasý,
hizmetlerin ve üretimlerin uluslararasý pazarlara açýlmasý, yeni ve
daha iyi bir dünyada mallarýn ve düþüncelerin karþýlýklý deðiþimi
gibi görünüyordu. Ama bu gerçek, yani evrensel modern-
yenilikçilik bozulmuþ gibi görünüyor. Hempel, 11 Eylül'ün
sonuçlarýnýn terörizmden daha da öte olduðunu ve batý
ülkelerinin yaþam standardýna ve halkýnýn geliþmesine katkýda
bulunan “modern”in artýk bizleri düþündürmeye baþladýðýný
vurguluyor. Batýnýn bu “modern“i sadece ekonomisiyle deðil,
bilakis yaþam tarzýyla ve yapýlaþmýþ görünümüyle dünyanýn en uç
köþesine kadar damgasýný vurmuþtur.

Bu baðlamda, Hempel'a göre, öyle bir barýþ politikasý gütmeliyiz
ki, bu politika sadece mimarlar için deðil, doða, çevre, insanlarýn
düþünceleri ve özellikle de bitmekte olan doðal kaynaklar için
anlamlý olmalýdýr. Bu durum, mimarlar için, disiplinler arasý
diyalogu istemeye yeterli bir nedendir. Diyalog ile hedeflenen,
birçok bölgenin, geleneklerin, medeniyetlerin ve kültürlerin
birbirleriyle etkileþimleri sonucu, “barýþ” olmalýdýr. Bu diyaloðun
temelinde doðal kaynaklarýn hem korunmasý hem de kullanýmý
yatmalýdýr. Mimarlýk için bu doðal kaynaklar mimarlýk tarihinde,
yenilemede, kentlerde ve kýrlarda aranmalýdýr. Artýk, günümüzün
yapý kültürü kavramý ile “modern” istediðini yapamaz, aksine
insana ve özellikle çevreye yakýþýr, ve çevre baðlamýnda, onun
varlýðýný gözeterek tasarým problemini ele alýr. XXI. UIA Berlin 2002
kongresi ile yeni bir barýþçý politika formüle etmek þansýný
mimarlara tanýmayý amaçlar.
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Bu durumun, yarýþmanýn amacý ve kurallarý ile ne derece baðdaþacaðý kuþkusuz tartýþma
konusudur.

Yarýþma Þartnamesi Ekinde Kuðulu Park bitkisel materyal envanteri çizelgesi verilmiþ; yönetim
tarafýndan korunmasý gerekli görülen bitkiler ile kaldýrýlmasý ya da transplantasyonu uygun
görülenler belirtilmiþ; “Bitkisel Örtü Yönetim Planý” çerçevesinde Kavaklýdere Vadisi'nin bu son
parçasýný yaþatacak önlemlerin alýnmasý özellikle vurgulanmýþtý. (Yarýþma Þartnamesi sh. 5)

Buna karþýn, ayný sayfada “Yakýn gelecekte parkýn nasýl bir kimliðe kavuþturulacaðýna iliþkin
öneriler yukarýdaki daha nesnel verilerle birlikte deðerlendirilmelidir. Günümüz peyzaj
anlayýþlarý bu tür parklarý kimi zaman bir kentsel sahne olarak yorumlamakta, kimi zaman
kültürel baðlamlara gönderme yapmaktadýr. Doða yeniden yorumlanmakta, yeni biçimler
verilmektedir. Soyut ve özgün yaklaþýmlar doðayla içindeki nesneleri yeni anlayýþlarla bir
araya getirmekte ve biçimlendirmektedir. Yeni park tasarýmlarý salt iþlevsel veya ekolojik
alanlar deðildir. Bireyi eðiten, düþündüren, soyutlama yetisini geliþtiren düzenlemeler öne
çýkmaktadýr. Bu yeni yaklaþýmlar içinde parkýn doðal varlýðýnýn da sürdürülmesi
istenmektedir.”

Þartnamede yer alan bu açýklama ve anlatýmlarla yarýþma konusu, koruma, kullaným ve
tasarým açýsýndan yarýþmacýlarýn zihinlerinde karmaþa yaratmýþ; kimi projeler koruma
anlayýþýna saygýlý; kimi projeler ise soyutlama düþüncesi ve yorumu içinde, bilgisayar destekli
çizimle objektif sunumdan uzak biçimde hazýrlanmýþ, koruma konusu önemini yitirmiþtir.

Þartnamedeki bu gibi çeliþkili açýklamalar ve istemler sonucunda, jürinin deðerlendirme
aþamasýnda benimsediði v
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Yarýþmalarýn her zaman herhangi bir nesnenin varolan özelliðine yenilik kazandýrmasý ve yeni bir
kimlik yaratmasý söz konusu olmamalýdýr. Bu durum, batý ülkelerinde özellikle parklar için kent
kimliði; kentlinin belleði ve kent imajý açýsýndan titizlikle korunan ve yasalarla güvence altýna
alýnan kurallardýr. Londra merkezinde konumlanan, vaktiyle krallarýn avlanma alaný iken halkýn
kullanýmýna açýlan, dünyada ilk sosyal park olarak düzenlenen Hyde Park (1200 dekar), 17. yüzyýl
sonlarýndan bu yana özgün tasarýmýný çok az eklemelerle sürdüren bir yerdir. Hiç kimse ve hiç bir
yetkili bu park için yeni bir düzenleme, soyut eklemeler gibi önerilerde bulunmayý düþünmemiþtir.
Oysa, Ankara için Cumhuriyet Dönemi'nin batý anlayýþýnda ilk uygulama örneði olan Güven Park,
1930'lu yýllarýn bir anýsý olarak korunmasý gerekirken, bugün minübüs duraklarý, satýþ yerleri,
geçiþler, oturma yerleri ve döþemelerle özgünlüðü yitirilmek üzeredir. Gençlik Parký'nýn ne
durumda olduðunu hepimiz biliyoruz.

Bu itibarla, Kuðulu Park için doðal elemanlarýn titizlikle korunduðu ve düzenlendiði bir tasarým ve
kullaným anlayýþý daha uygundur. Þartnamede istenilen, yeni park tasarýmý, yeni anlayýþlar, yeni
biçimler ve soyutlama yetisini geliþtiren düzenlemeler avuç içi büyüklüðünde olan bir parkýn
(düzeltilmesi gerekli ve zorunlu bir çok sorun olmakla birlikte) sevimli imajýndan çok þeyler
yitireceði kuþkusunu taþýyorum.

Kuðulu Park'ýn kavaklarý için deðindiðim sakýncalarý incelemek ve deðerlendirmek amacýyla,
Anýtlar Yüksek Kurulu, Orman Bakanlýðý, Çankaya Belediyesi, Üniversitelerin ilgili bölümleri ile
TMMOB'nin ilgili meslek odalarý ve Yarýþma Jürisi temsilcilerinden oluþan bir komitenin
görevlendirilmesini öneriyorum.

( Konuya iliþkin tartýþmalar için:

�

parký yeniden yorumlama, biçim kazandýrma e soyut
düzenlemelere dayalý önerilerin rünü lan parký baþtanbaþa kateden köprü geçiþleri,
nok asal ve hacimsel soyut tasarým elemanlarý ile kor mayý gözönünde bulundurmayan
birçok öneriler jüri tarafýndan benimsenmiþ; koruma anlayýþý ve ona da alý öneriler maalesef
önemsenmemiþtir.

BÝR ÖNERÝ

Yüksel Öztan

http://www.mimarlarodasiankara.org/forum/ )
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Bu bir yarýþma deðil “ortak katýlým”dýr. Mimarlýk eðitim sürecinde olan ve süreci
tamamlamýþ olan üyelerin ileriki yýllarýný da betimleyecek simgeleri, kendilerinin
belirleyeceði bir katýlým .

Katýlým herkese açýktýr.

Katýlýmýn amacý bir nesne elde etmekten çok e

“Katýlým” 2 aþamalý olacaktýr.

Önerileri deðerlendirecek olan kiþiler, bir seçici kurul deðil bir raportör grubudur.
Bu grup, estetisyen ve tasarým kuramcýlarýndan oluþacaktýr. Raportör grupta yer
alacak kiþilerin isimleri, katýlýmcýlarýn etki altýnda kalmamalarý için yarýþma sonuna
kadar açýklanmayacaktýr.

1. aþama için, teknik veri olarak sunum serbesttir. Malzemelerin pahalý
olabileceði düþüncesi ile ilk aþamada birebir model “ne” istenmemektedir.
1. aþamanýn sonunda raportör grup, 10 ila 20 arasý öneriyi deðerlendirmeye
sunacaktýr. Raportör grup böylelikle görevini tamamlamýþ olacaktýr.

Deðerlendirmeye alýnan “ne” leri tasarlayan kiþiler için mali destek saðlanacak,
tasarladýklarý “ne” lerin birebir uygulamasýný yapmalarý istenecektir.

Deðerlendirmeye alýnan önerileri getirenler, 2. aþamada biraraya gelecek,
ödül alacak i

Kanýksanmýþ yarýþma formatlarýnýn aksine soru/cevap, rumuz, kimlik zarfý, sunum
tekniði, program, gibi belirleyici hükümler geçersizdir. Açýk ad ve adres sunum
levhasýnýn arkasýna yazýlacaktýr.

dileðidir

“ne” lde etmeye yöneliktir.
Üyelere verilecek “ne” nin tasarýmý için düzenlenen bir katýlým dileðidir.

“ne” yi kend leri belirleyeceklerdir.
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ESSEN

FRANKFURT/MAIN

HAMBURG

LEIPZIG DESSAV

MüNCHEN

ROSTOCK

STUTTGART

BDA (Alman Mimarlar Birliði) 22.07.2002 - 26.07. 2002 tarihlerinde gerçekleþecek olan UIA Dünya Mimarlar Birliði kongresi
öncesi, kongrenin konusu olan “Kaynak Olarak Mimarlýk”, 19.07.2002 21.07.2002 tarihleri arasýnda Almanya'nýn yedi kentinde
detaylý olarak tartýþýlacaktýr.

Böylece; Essen, Frankfurt/Main, Hamburg, Leipzig/Dessau, München, Rostock ve Stuttgart kentlerinde kongre konularý ele
alýnacak ve uluslararasý bir düzeyde tartýþýlýr duruma getirilecektir.

Sanayi Bölgesindeki Deðiþim: Kömür ve çelik endüstrisinin geride býraktýðý artýklarla tanýmlanan alanlarýn konut bölgelerine,
sanat ve kültür mekanlarýna dönüþümü

Politika ve ekonominin, mimar ve kent plancýlarýndan beklentileri, bu baðlamda “kassel/documenta19” deneyimlerinin
tartýþýlmasý

Elbe nehri kýyýsýnda 20km boyunca planlamak ve yapmakla yükümlü Hamburg'un su ile iliþkisinin yeniden ele alýnmasý,
limanda yaþamak, çalýþmak ve oturmak konularýnýn tartýþýlmasý

Halle, Kipziz ve Dessav ticaret ve ekonomi bölgelerinin, duvarýn kaldýrýlmasýyla deðiþikliðe uðrayan endüstri strüktürlerinin
deðerlendirilmesi ve oniki yýldýr elde edilen deneyimlerin tartýþýlmasý

Kentin kalitesinin merkeze yönelik artmasý, kentin içinde yeni mahalleler oluþturulmasý, kent dýþýndaki çevrenin korunup
kalitenin arttýrýlmasý konularýnýn tartýþýlmasý

Avrupa'daki göç hareketi ile strüktürü zayýf bölgelerden iþ kapasitesi çok olan bölgelere yönelimin ve bölgelerin boþalmasýyla
oluþan yeni durumlarýn tartýþýlmasý

“Weissanhaf” yerleþiminin 75. yýlý kutlamalarý çerçevesinde modern mimarinin farklý bakýþ açýlarý içerisinde kritiðinin yapýlmasý
ve 20. yüzyýlýn toplumsal ve kültürel deðiþikliklerinin tartýþýlmasý

Bu yýl 22.07.2002 ve 26.07.2002 tarihleri arasýnda Almanya'da gerçekleþecek UIA Berlin 2002 Kongresi'ndeki açýlýþ konuþmalarýný
yapacak olan Matthias Legde, Vassilis Sgoutas, Andreas Gottlieb Hempel, Kasper Kraemer ve Karl Gangser'ýn konuþma metinleri,
mimarlarý kongre öncesi içerik hakkýnda bilgilendirmek ve genel bir çerçeve çizmek adýna Der Archidekt dergisinin Mart 2002 tarihli
sayýsýnda yayýnlanmýþtýr. Metin özetleri aþaðýdaki gibidir.

Matthias Legde bu konuþma ile UIA'nýn ne olduðunu anlatmayý hedeflemiþ ve UIA'nýn tarihçesine deðinmiþtir. Buna göre, Uluslararasý
Mimarlar Birliði, 1948 yýlýnda Pieria VAGO tarafýndan kurulmuþtur. II. Dünya savaþý sonrasý, böyle bir birliði tanýmlarken, Vago'nun
hedefi hangi ülkeden veya hangi dinden olursa olsun, tüm mimarlarý biraraya getirmek olmuþtur. Bu amaçla organize olan
Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin, bugün 95 ülkeden 1.2 milyon mimar üyesi bulunmaktadýr. UIA, üyelerini hem uluslararasý düzeyde
(Birleþmiþ Milletler, UNESCO gibi...) temsil eder, hem de birçok sorun, yenilikler ve eðitim üzerine yoðun mesleki çalýþmalar yapar.

UIA, tüm dünyayý kapsayan tek meslek örgütüdür ve demokratik bir statüye sahiptir. UIA Genel Kurulu her 3 yýlda bir 280 kiþiden
oluþan delegasyonu ile toplanýr. Delege sayýsý ve aidatlar her ülkenin milli gelirine ve nüfusuna göre hesaplanýr.

Þimdiye kadar yapýlmýþ olan ve bundan sonra yapýlacak olan UIA Dünya Kongreleri ve konularý yandaki gibidir:

M Ý M A R L A R I N T Ü M D Ü N Y A Y I K A P S A Y A N O R G A N Ý Z A S Y O N U

MATTHIAS LEGDE - AÇILIÞ KONUÞMASI ÖZETÝ
(XXI. UIA DÜNYA KONGRESÝ 2002 ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ)

.
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, her yýl 30, 40 ve 50
yýllýk üyelere plaket vermektedir. Bu yýl bu gruba 60 yýllýk

üyeler (3 kiþi) de dahil edilmiþtir.

Üyelere, “mimarlara tasarýmcýlara” yakýþýr birþeyler sunmak
kaygýsý ile, bu yýl verilecek plaketler yerine, daha tasarlanmýþ,
düþünülmüþ ve verilme nedeni sorgulanmýþ birþeyler sunmayý
amaçladýk. Bu nedenle bir yarýþma düzenleme kararý aldýk.
Yarýþma formatý üzerine oluþturulan çalýþma grubu etkinliði ve
detaylarýný þöyle tariflemiþtir:

ÞARTNAME“DÝLEK”



10.00 Açýlýþ Konuþmalarý

10.05 Kültürel Dünya Sisteminde Yenilik ve Gelenek

10.30 Gelecek Perspektifinde Dünya Medyasý olarak Mimarlýk

11.00 Kültürel Bir Örnek Olarak Çevre ve Mimar

12.00 Mimarýn Sorumluluðu

KAPANIÞ KONUÞMALARI
KONU : PERSPEKTÝF VE HAYAL

14.00 Açýlýþ

14.05 Yapý Kültürü: Yeni Deðerlere Doðru Yöneliþ

14.20 Kaynak Olarak Mimarlýk - Perspektifler ve Gelecek Senaryolarý

14.40 Kaynak Olarak Mimarlýk: Perspektifler ve Pozisyonlar

15.15 UIABerlin 2002 Bilans ve Bakýþ

16.10 XXII. UIA Kongresine Ýstanbul'a Davet 2005

Kapanýþ Konuþmasý

Sergiler

“KENTSEL GELÝÞMELER”ADLI SENATO'NUN SERGÝSÝ
“SOSYAL KENT DÜÞÜNCELER PAZARI”

ALMAN POSTAÝDARESÝNÝN SERGÝSÝ

21.00 24.00 Veda Partisi

Ücret: 5 €

Joseph Hanimann - FrankfuterAllgemeine Gazetesi-Gazeteci (PARIS)
GunnelAdlercreutz - Bilim Komitesi Üyesi (HELSINKI)
HishamAlbakri - UIABaþkan Yardýmcýsý (KUALALUMPUR)

Uður Tanyeli - Mimarlýk Kritikçisi (ÝSTANBUL)

Meinhard Von Gerkan Mimar (HAMBURG)

Gabor Bojar - GraphisoftAG Yönetim Kurulu Baþkaný (BUDAPEÞTE)
Hou Hanru - Sergi Kritikçisi (PARIS)
Ase Kleveland - Ýsveç Film Enstitüsü (STOCKHOLM)
Julian Nidarümelin - Berlin Eyaletinin Kültür ve Medya'dan Sorumlu Sekreteri (BERLIN)

Ken Yeang - Mimar (AMPANG)

Andreas G. Hempel - (BERLIN)
Jean Claude Riguet - UIAGenel Sekreteri (PARIS)
Alexandru Beldiman - UIABaþkan Yardýmcýsý (BÜKREÞ)

Kurt Bodewing -Almanya Yapý, Konut ve Ulaþtýrma Bakaný (BERLIN)

Klaus Topfer - UNEP Direktörü (NAIROBI)

Sara Topelson De Grinberg - Eski UIABaþkaný (MEXICO CITY)
Irene Wiese Von Ofen - IFHP'nin Baþkaný (ESSEN)

Karl Ganser UIABilim Komitesi Baþkaný (BREITENTHAL)
Tay Kheng Soon - Mimar ve Kent Plancýsý (SINGAPUR)
Kasper Kramer - BDAAlman Mimarlar Birliði Baþkaný (KÖLN)

Doðan Kuban - Kongre Baþkaný (ANKARA)

Vassilis Sgoutas UIABaþkaný (PARIS)

Postbahhof'un giriþ katýndaki sergi, 17 Berlin mahallesindeki kentsel geliþmelere yer vermektedir.

Posta Tren garý üst katýnda, Alman Posta Ýdaresi, “posta yapýlarý mimarisi” konulu sergi yer almaktadýr.

4

Yer: Postbahnhof: 1842 yýlýnda bugünkü Postbahnhof'un yerinde bir Trem Posta Ýdare Binasý vardý.
Savaþta tamamen yýkýlan bina, mimar Wilhelm Tuckermann tarafýndan tasarlanmýþ ve 1907 yýlýnda
bitirilmiþtir. O zaman tren garý salonlarýnda posta paket iþlemleri yapýlýrdý. Þimdiki posta idaresi, büyük
zahmetlerle bu yapýlarý ve depolarý sergileme mekaný amacýyla yeniden düzenler. Mimar Lubic ve
Woehrlin idaresinde bu tuðla yapýlarýn 90'lý yýllarýn sonuna doðru restorasyonu bitirilir. Böylece
modernleþtirilmiþ, kamusal sergi alanlarý meydana çýkar.

Yer: Postbahnhof

Yer: DAZ (Alman Mimarlýk Merkezi DeutscheArchitectur Zentrum)

�

�
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ýk - Perspektifler ve Gelecek Senaryolarý

ýk: Perspektifler ve Pozisyonlar

ve Bakýþ

stanbul'a Davet 2005

LER”ADLI SENATO'NUN SERGÝSÝ
ÜNCELER PAZARI”

SÝNÝN SERGÝSÝ

Kritikçisi (ÝSTANBUL)

Mimar (HAMBURG)
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IABaþkan Yardýmcýsý (BÜKREÞ)

a Yapý, Konut ve Ulaþtýrma Bakaný (BERLIN)

ektörü (NAIROBI)

erg - Eski UIABaþkaný (MEXICO CITY)
FHP'nin Baþkaný (ESSEN)

Komitesi Baþkaný (BREITENTHAL)
r ve Kent Plancýsý (SINGAPUR)
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Baþkaný (ANKARA)
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(EKO MBÇK)
2002 GENEL KURULU ÝÇÝN ÜYELERÝN ve ÝLGÝLENEN
TÜM MESLEKTAÞLARIN KATILIMI BEKLENMEKTEDÝR.

GENEL KURUL :
SAAT :
YER :

8 Haziran 2002 Cumartesi
14.00
Konur Sokak No.4

KONU

AMAÇLAR

ANKARA EKO- MBÇK kuruluþundan bu yana aþaðýdaki çalýþmalarý yapmýþtýr:

ANKARA EKO- MBÇK önümüzdeki çalýþma döneminde yeni katýlýmlarla güçlenerek;

Semih Eryýldýz

Ýnsanoðlunun, yüzyýllar boyu ortaya koyduðu 'dar görüþlü ve sorumsuz' çabanýn, rotayý giderek nasýl daha kötüleþen bir ortama doðrulttuðu, hatta son
birkaç on yýlda dünyayý nasýl bir 'tükenme' noktasýna doðru hýzla sürüklediði, artýk apaçýk görülen bir gerçek.

Bu gerçeði, genel olarak en son fark eden guruplardan biri olan mimarlarýn uyanýþ sürecini, son 10-12 yýlýn UIA genel kurullarýndan izlemek mümkün.
Montreal (1990) toplantýsýnda sunulan bildiriler arasýnda sadece 1-2 tane ekolojik içerikli sayýlabilecek çalýþma bulunurken, iddialý “Sürdürülebilir Bir
Gelecek Ýçin Baðýmlýlýk Bildirisi”nin de yayýnlandýðý Chicago'da (1993) bu oran % 10'lara ulaþmýþ, Barselona'da (1996) % 20'leri bulmuþ, Pekin'de
(1999) ise % 30'u aþmýþtýr. Önümüzdeki Berlin genel kuruluna gönderilen bildirilerde bu oranýn % 50'yi aþtýðý haberlerinin alýndýðý þu dönemde, geriye
dönüp son 12 yýllýk sürece bakýldýðýnda, ekolojik kaygýlarýn mimarlar arasýnda, bu kadar kýsa bir dönemde, yüzde sýfýrlardan % 50'lere fýrladýðý
görülecektir.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da (þimdilik) 10'un üzerinde þehir (Scheedam ve Austin gibi) imar planlarýný ekolojik yaklaþýmlarla yenilemiþ ve imar
yönetmeliklerini ciddi boyutta ekolojik zorunluluklarla donatmýþlardýr; bir iki çabadan sonra projelerini bu þartlara kavuþturamayan mimarlara “

ima edilmektedir. Bu tavýr, özellikleAvrupa Birliði bünyesinde hýzla yayýlmaktadýr.

Verimli kaynak kullanan, çevreye daha az zarar veren, doðayý koruyan, insanoðlunun geniþ kapsamlý ve uzun soluklu mutluluðuna daha çok katkýda
bulunacak bir mimarlýk yapmak ve bunu yaygýnlaþtýrmak isteyen mimarlar önce Ankara'da 1998 yýlýnda bir araya gelerek Mimarlar Odasýnýn ilk Eko-
MBÇK'sýný kurdular.

Mesleðini uygulayan mimarlarýn, giderek çevre tasarýmý ile doðrudan veya dolaylý ilgisi olan diðer meslek erbabýnýn, ekolojik kaygýlarý taþýr ve
yaþar hale getirilmesi; tasarýmlarýn bu doðrultuya yönlendirilmesi;
Meslek kurumlarýnýn bu konulara aðýrlýk ve öncelik vermelerinin saðlanmasý;
Eðitim kurumlarý ile verimli iþbirlikleri kurularak ilgili konularýn araþtýrýlmasýnýn, öðretilmesinin ve ekolojik bilincin oluþturulmasýnýn saðlanmasý;
eðitim programlarýnda buna göre deðiþikliklerin yapýlmasý;
Ekolojik tasarýma iliþkin bütün meslek gruplarýnýn haberleþme, birlikte hareket etme ve çözüm üretmeleri ortamýnýn oluþturulmasý;
Ülkemiz ve, daha geniþ çerçevede, insanlýk adýna, doðrularý sezmemize yardýmcý olacak karþýlaþtýrmalar incelenerek tüm kaynaklarýn fayda ve
zararlarýnýn yan yana konmasý ve doðru bir için doðru düþünceler üretilmesi;
Ýlgili mevzuatýn ekolojik planlama, tasarým ve üretimi kolaylaþtýracak, giderek zorunlu kýlacak biçimde elden geçirilmesinin saðlanmasý;
Elde mevcut veya zaman içinde kazanýlacak bilgi ve tecrübelerin, herkesin kolayca ulaþabilmesini saðlamak için bir almanak halinde toplanmasý
ve sanal ortamda (bir Web sitesinde) kullanýma sunulmasý;
Her türlü kitle iletiþim aracý devreye sokularak, bu bilgilerin halka ulaþmasýnýn ve böylece potansiyel kullanýcýnýn ve iþverenin bilinçlenmesinin
organize edilmesi;
Yurt içi ve dýþýndaki benzer kurumlarla iliþki kurulup fikirsel, bilimsel ve eylemsel düzeyde bütünleþmenin gerçekleþtirilmesi; çalýþmalara ve
projelere iç ve dýþ kaynak saðlanmasýdýr.

Yukarýda olduðu vurgulanan bu ilkeler, ileride beklenen katýlýmlarla zenginleþtirilmeye, gözden geçirilmeye ve revize edilmeye
açýktýr.

Üyeler arasýnda görüþ oluþturmak amaçlý masa baþý toplantýlarý,
Mimarlara ve diðer mesleklere açýk seminerler,
Genç mimarlarla birlikte sertifikalý eðitim semineri yapýlmýþtýr.
Alman Kültür Enstitüsü ile birlikte ekolojik tasarým sempozyumu yapýlmýþtýr,
Gazi Üniversitesi, Avrupa Ekoköyler aðý ile birlikte Hasandede'de Türkiye'nin ilk saman evi tamamlanmýþ, ilgili belediyenin emrine verilmiþtir.
Kullanýmýn yaygýnlaþmasý ile ýsý test ve ölçümlerini yapacak aletlerin temini için kaynak beklenmektedir.
Ýzmir ve Bursa EKO- MBÇK kuruluþu hazýrlýklarýnda istenen bilgi aktarýmý saðlanmýþtýr.
UIA enerji ve ekolojik mimarlýk çalýþmalarý, komitelerine katýlým amaçlý olarak izlenmiþtir.

Yukarýda örnekleri görülen çalýþmalarý sürdürmeyi,
Daha yaratýcý yeni çalýþma alanlarýna yönelmeyi,
Oda çapýnda yaygýnlaþan eko-bilincin örgütlenmesinin eþgüdümüne yönelik bilgi alýþveriþine katýlmayý amaçlamaktadýr.

o
þehirde iþ yapmasýnýn biraz zor olacaðý”

“enerji yönetimi”

“ön amaçlar”
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Açýlýþ, saygý duruþu, bir baþkan bir
yardýmcý ve bir saymandan oluþan
toplantý baþkanlýk divanýnýn seçimi,

Faaliyet raporunun görüþülmesi,
Yeni dönem çalýþmalarýnýn müzakeresi,
Yeni yönetim kurulunun seçimi,
Dilek temenniler ve kapanýþ

23
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“Harita Program” ayrýntýlarýný üretiyor

15 Haziran 2002 Cumartesi saat 12:00'de
Yayýn Koordinasyon Kurulu'nun
Ýlk toplantýsý için bir araya geliyoruz...

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi;
'Harita program' ile önemsediðini ilan ettiklerini
yayýn yoluyla çoðaltmak,
çoðalttýklarýný paylaþmak istiyor.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi;
Üyelerinin ürünlerini önemsiyor,
bilmek,
mimarlýk kültürüne katmak istiyor
Bu ürünlerden faydalanmak, faydalandýrmak istiyor.
Düþünsel zenginliðin, böylesi ortamlardan çýkacaðýna
Bu zenginliðe ihtiyacýmýz olduðuna inanýyor.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi;
Üyelerinin ürünleriyle vardýðý “ulaþýlmaz yerleri”
“tarifli uzaklara” dönüþtürmenin yollarýný bulmayý,
gelecekte mesleki belleðin kalýn çizgileri olacak
yayýnlarýn üretilmesi sürecini kurgularken
farklý bakýþ açýlarýný bir araya getirmeyi önemsiyor..

Bu amaçla önümüzdeki dönem içerisinde
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi kapsamýnda
Yayýn üretilmesinin yöntemlerini tartýþmak ve
Yayýn sürecini kurgulamak üzere

14.00 16.00 DA - Hastane Çalýþma Grubu Sempozy mu:
“DoðuAlmanya'daki Hastanelerin Yenilenmesi -AB Ýçin Bir Model”

20.00 Atölye Haberleri

25.07.2002 PERÞEMBE

TOPLANTI II KONU : GELENEK VE YENÝLÝK

10.00 Açýlýþ Konuþmalarý

10.05 Gelenek ve Yenilik: Ýstek ve GerçekArasýnda Planlama Yapmak

ochtiefAG Yönetim Kurulu Baþ aný ESSEN)

Almanya'daki Yapý Firmalarý ve Ýþletmeleri

10.40 Yeniliðin Yeniliði: Mimarlýk 2030

11.50 Gelenek ve Yenilik: Kentin Mimarlýðý

14.00 16.00 FORUM VEATÖLYELER

Forum VII Kent, Peyzaj, Bölge
Forum VIII Diyalog Ýçinde Kent Modelleri
Forum IX Zor Durumlar için Mimarlýk

Atölye XI Geleneksel Baðlamda Yapmak

16.30 18.30 FORUM VEATÖLYELER

Forum X Kent Planlamasýnda Doðal Kaynaklar
Forum XI Mimar ve Gelecek: Modernin Mimarlýðý
Forum XII Mimarlýk ve Turizm

AtölyeXII Hayal ve DeðiþimArasýnda Oturmak

20.00 Ýþlik Haberleri

21.00 24.00 MüzeAdasý'nda Eðlence ve UIAÖdüllerinin Veriliþi

Ücret: 50€

26.07.2002 CUMA

TOPLANTI III KONU : MEKAN VE KÝMLÝK

B u

Shigru Ban
Moderatör: Cynthia Davidson

Heinrich Wefing - FrankfurterAllegemeine Gazetesinin Mimarlýk Kritikçisi
(SAN FRANCISCO)
Yannis M. Michail - Bilim Komitesi Üyesi (ATÝNA)
Alejandro Sokoloff Moreno - UIABaþkan Yardýmcýsý (BOGOTZ)

Frei Otto Mimar ve Mühendis (LEONBERG)
Hans Peter Keitel - H k (

Heinz Dürr - DürAG Firmasý (BERLIN)

Richrad Kroeker Mimar (HALIFAX)
Hilton Judin - Mimar (JOHNSNNESBURG)
Mathias Klotz -Mimar (SANTIAGO DE CHILE)
Christoph Ingenhoven - Mimar (DÜSSELDORF)

Paul Goldberger Mimarlýk Kritikcisi, Gazeteci (NEW YORK)
Hans Kollhoff - Mimar (BERLIN)

Saverbruch Hutton

Kongre Atölyeleri raporlarýnýn sunumundan sonra, Berliner Dom'un yanýnda, eski Ulusal Galeri'de, büyük bir UIA eðlencesi
düzenlenecektýr. Bu çerçevede UIA Ödülleri de sahiplerini bulacaktýr. UIA altýn madalyasý 1984'den beri en büyük ödül
olarak yapý sanatý bölümüne verilir. Ayrýca 4 ödül daha verilecektir: Sir Patrick Abercombie ödülü kent planlamasý için,
Auguste Perret ödülü Mimarlýk Teknolojisi için, Jean Tschumi Ödülü Mimarlýk Kritiði / Mimarlýk Eðitimi için, Sir Robert
Matthew ödülü de insanca yaþam þartlarýnýn düzeltilmesi için yapýlan projelere verilecektir.

Genel Kurul Toplantý Salonu (ICC)

Müze Adasý: Tarihsel kültür ile dolu müze adasý mimarisi ile deðerli bir yerdir. Müze adasý,
Sümerlilerden, expresyonist sanata kadar geniþ bir panorama sunar. Buradaki yapýlarýn çýkýþ noktasý
Almanlarýn Mimar Sinan'ý Schinkel'in 1825 1830 yýllarýnda tasarladýðý “Eski Müze” dir. Klasik mimari
tarzýndaki bu yapý 19. yüzyýlýn önemli yapýlarýndan biridir. Spree - adasýnýn kuzey bölümünde “Sanat ve
Bilim” le ilgili yapýlar yoðunlaþmýþtýr. 1841'den sonra burasý “Klasik Dönemin Bilim ve Sanat” mahallesi
olmuþtur. 1843 1855 yýllarýnda Mýsýr tarihi ile dolu “Yeni müze”, mimar Friedrich August Stüler'in
planlarýna göre buraya eklemlenir. “Ulusal galeri”, 1866 1876 yýllarýnda mimar Stüler ve Johann
Heinrich Strack'ýn kentsel konsept planlarý, dikkate alýnarak tamamlanýr. 1897 1904 yýllarý arasýnda
yapýlan “Yeni Barok Bode Müzesi”nin onarýmý da ancak 2005 yýlýnda tamamlanacaktýr. Kendine özgü
planlarýyla, mimar Alfred Messel ve Ludwig Hoffmanýn'ýn tasarladýðý “Bergama müzesi” 1909 ve 1930
tarihlerinde tamamlanýr. Beþ müzeden oluþan yapý adasýnýn %70, II. Dünya Savaþýnda zarar görür.
Almanya'nýn ikiye ayrýlmasýndan sonra burasý UNESCO tarafýndan “Dünya Kültürel Mirasý” olarak ilan
edilir. Müze adasýnda gelecek 10 yýl içinde onarým devam edecektir.

Genel Kurul Toplantý Salonu (ICC)
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r ÇAÐDAÞ KENTLÝ YAÞAMINAAÝT EV NASILOLMALI?

“DIÞARIDA BÝR HÝÇ ÝÇÝN ÝNSAN ÖLDÜREN ÝNSANLAR, KÝMÝN VEYA NEYÝN SEBEP OLDUÐU HEP TARTIÞILAN FAKAT HÝÇBÝR ZAMAN BULUNAMAYAN
OLAYLAR, ÝNSANLARA KANLARIYLA HASTALIK BULAÞTIRAN MANYAKLAR, HER ÇEÞÝT SUÇ, ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝ VE BÜTÜN B U SAYDIKLARIMIZDAN ÇOK
DAHA MASUM GÖRÜNEN MEVSÝM OLUMSUZLUKLARI VARKEN; BEN, EVÝM DEDÝÐÝM YERDE AÝLEMLE BÝRLÝKTE BÜTÜN BUNLARDAN KORUNABÝLMEK
ÝSTERÝM. EVÝM, ÇEVRESÝ, KENTÝM BANAAÝTTÝR.”

Ýnsan

Uyandým... Zaten pek uyuyamamýþtým. Benliðimin hayaller ve gerçek dünya arasýnda ping-pong (veya pin-pon) olduðu maçta hayaller ani bir þut çekmiþ ve bir sayý
almýþtý. Yatakta ha bire dönüp durmanýn sonu buydu iþte. Çarþafa öyle bir dolanmýþtým ki, artýk ne saða ne de sola dönebiliyordum tam manasýyla rijitlenmiþtim.
Dýþarýdaki hengame, benim yatak odamda ne olduðundan þüphesiz- ilgisiz, devam ediyordu. Ya bir milli maçtý ( ve maalesef biz kazanmýþtýk) ya da büyük takýmlardan
birisi minik(?!?) bir zafer elde etmiþti. Sirenler, kornalar, arabalarýn motorlarýndan kasýtlý olarak çýkartýldýðý bariz, kullananýn hangi zevkini tatmin ettiði belli olmayan
birtakým sesler ve daha neler, neler...

Tak tak...
Çarþafa sarmalanmýþ olduðum halde, mumyalarýn canlandýðý korku filmlerine örnek hareketlerle yataktan fýrladým, koþarak birkaç adým attým. Sonra da kendimi yere
attým.

Tak takýr - tak...
Tabii olur olmaz herkesin eline silah verirsen olacaðý budur. Bir þangýrtý duydum ve kendimden geçtim.
Sabah, çalar saatimin uzaklardan gelen sesiyle uyandým. Uzaktan geliyordu, çünkü benim düþüp uyuyakaldýðým yer salondaki kanapenin üstüydü. Galiba sehpaya
takýlýp kanapenin köþesine kafamý çarpmýþtým.
Birkaç fincan çaydan sonra kendime geldim. Takvime göre bugün cumartesiydi. Oysa ne gariptir Salý olmasý gerekiyordu. Zaman kavramýný kaybedip çýldýrmaya mý
baþladým diye düþünürken kapý çalýndý. Birkaç saniye öncesine kadar büyük bir keyifle kestiðim beyaz peynir parçasý býçaðýmdan kayýp yere düþtü. Ýþte þimdi
kýzmýþtým. Tatil huzurumu bozan kiþiye çöp tenekemde özenle muhafaza ettiðim kokuþmuþ artýk yiyecek kolleksiyonunu göstermek niyetiyle kapýya yöneldim.
Hýþýmla açtým. Resmi kýyafetli bir görevli karþýmda dikiliyordu.

Bay Etajer?
Evet, benim buyurun?
Bay Etajer, imar kanunlarýna muhalefetten size ceza kesmek zorundayým.
Ha?!
Evet efendim, salonunuzun penceresi var, her odanýzýn penceresi var, mutfaðýnýzýn penceresi var, bütün bunlar yetmiyormuþ gibi caddeye bakan
fevkalade tehlikeli bir balkonunuz var.
Fakat ben...
Sözümü kesmeyin lütfen! Nerede kalmýþtýk, hah... Gürültü yaptýklarý gerekçesiyle komþularýnýzý þikayet etmiþsiniz. Tam 18 defa. Ýnsanlar istedikleri
gibi baðýrýp çaðýramayacak mý beyfendi? Hem de kendi evlerinde,... cýk cýk cýk... Kanuna göre haksýz þikayetin cezasý bir milyon. 18 çarpý bir milyon,
18 milyon. Buyrun faturanýzý. Pardon, dün akþam için polise haber vermiþsiniz, iki defa, böylece toplam 20 milyon.
Ama burasý benim evi...
Evet, görüyorum, dedi resmi giyimli memur, daðýnýk salona göz gezdirerek. Ve hemen devam etti:
Bakýn beyefendi, evinizdeki pencereleri kapatmamakta neden ýsrar ediyorsunuz anlamýyorum, hele þu saksýlarla dolu balkonunuz yok mu?!...
Menek...
Menekþe veya devetabaný farketmez! Ýmar kanunlarýnýn 468. Maddesi balkonda kum torbalarýndan baþka bir nesne bulundurulmasýný yasaklar. Bay
Etajer, kaç çiçeðiniz va?
Sanýrým 12; neden sordunuz?
Hýmmmm... 12 çarpý beþyüz bin, altý milyon eder.
Ne?!
Gelelim diðer þikayet konularýna. Evinizin dýþ cephesini duman grisine boyamamakta niye ýsrar ediyorsunuz Etajer Bey? Þehrin düzenini, birliðini,
estetiðini nasýl bozarsýnýz?! Hele o balkonunuzdaki pis saksýlar vatandaþýn can ve mal saðlýðýna, eðlence hürriyetine ve göz zevkine açýkça tehdittir.
Bakýn, merkezde bu husustaki önerilerimizi dikkate almayan yaþlý bayanýn balkonuna roket isabet etti. Yaþlý bayan, üç adet kedisi ve çiçekleri
çevrede tahribata ve kirliliðe yol açtý. Sokaklarý temizleyenler de insan beyfendi.
Roket mi?
Evet efendim. Vatandaþýn maçlardan sonra havaya saydýrmasýný, stres atmasýný, motor baðýrtmasýný, korna çalmasýný niye engelleyelim beyfendi?
Vatandaþýn deþarj olmasýna neden mani olalým?! Bahse girerim sizde kanunda belirtilen kýrk santim ses izolasyonu da yoktur. Zaten apartmanýnýzýn
konumunu da hiç sevmedim. Kanuna aykýrý.
Ama bu yapý 1963'te..
Aha! Bu daha da iyi! Ýmar kanunu 490'a göre mevcut tüm eski eser denilen süprüntülerin temizlenmesi gerekiyor. Þehrin görüntüsünü bozuyorlar.
Týpký sizin apartmanýnýz gibi. Dairenizi ne zaman boþaltýrsýnýz? Bu arada otuzbeþ milyoncuk da yýkým bedelleri için rica ediyim. Bu indirimli tarifedir,
gelecek ay yüzde ikiyüz zamlanacak. Biliyor musunuz, aslýnda sizin binanýzýn ykýlmasý iyi olacak. Altýncý caddeyi Konya Ankara karayoluna
baðlayacak bir üst geçit yapmayý düþünüyorduk. Sanýrým temel ayakarýndan birini buraya koyabiliriz. Ýþte bu da yýkým bedelleri için faturanýz.
Seni!...
Tabii ki köprünün ayaðýndan yer artacak, orayý da park yaparýz, insanlar trafikle içiçe, o muhteþem üst geçidin taþýyýcýlarýný seyrederek mutlu
geleceðin hayalini kurarlar. Düþündükçe insaný heyecan sarýyor. 100 metre yükseklikte ve bir kilometre uzunluðunda olacak. Gerçekten müthiþ.
Seni!...
Tabi, pardon kýzmakta haklýsýnýz. Tatil gününde zamanýnýzý aldým. Toplam borcunuz doksanbeþ milyon artý giderler, hýzlý ulaþýmý ve belediyemizi
teþvik fonu dahil toplam yüzyirmi milyon, aylýk gecikmelerde yüzde elli faiz var.
Ýç çamaþýrý kabulediyor musunuz, almadýðýnýz bir tek o kaldý da.
Devlet memuruna hakareti de ekleyelim. Yüzelli milyon, buyrun faturanýzý. Mutlu günler.

Öylece kalakaldým kapýda; elimde bir tomar fatura, aðzýmda týkalý kalmýþ her tür itiraz sözcüðü ve bahanesiyle, þaþkýnlýðým geçer geçmez komþum Leyla Hanýmýn
kapýsýný çaldým. Þiir ezberlemiþ öðrenci edasýyla bütün olanlarý anlattým.
Leyla Haným pek ilgilenmemiþ gözüktü. Hatta “beni bunun için mi rahatsýz ettin” der gibiydi. Sol kaþýný yukarý kaldýrarak:

Ee Etajer? Ne var bunda, adamlar haklý. Bir de mimarlýk öðrencisi olacaksýn. Bütün bunlarý adýn gibi bilmen lazým, dedi.
Gözlerim kararýyordu. Zaman ve mekan siliniverdi birdenbire. Gün ýþýðýný gördüðümde salon halýsýnýn üzerinde yerdeydim. Anneannemden kalma kristal avize
kafamdaydý. Baþým aðrýyodu. Avizenin alnýmdan aþaðý sarkan kristallerini parmaðýmla aralayýp etrafa baktým. Camda bir delik vardý. Sanýrým dün akþamki
hengamede pencereden giren kurþun tavandaki avizeyi kafama indirmiþti. Takvime baktým. Salý. Etrafta resmi görevli falan da yok. Güzel. El yordamýyla sersem sepet
çaydanlýðý buldum. Kafama inen Demokles'in pardon anneannnemin avizesi sayesinde gördüðüm rüyayý düþündüm. Ýkinci fincan çaydan sonra kendime geldim.
Kafam çalýþmaya baþlamýþtý...

STAJYER ETAJER
(Eskiz Dergisi'nin 2. sayýsýndan alýntýdýr.)
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10.20 Çevrenin Düzenlenmesi: Mimarýn Yetki ve Sorumluluðu

10.30 Medeniyetlerin Diyaloðu - 21. Yüzyýlda Kent

10.50 MüzikliAra

10.55 Kaynak Olarak Mimarlýk - Kongre Bilim Komitesinin Raporu

11.10 Dünya Medeniyetlerini Tehdit Eden Büyüme, NüfusArtýþý

11.40 Zincir Yapýlaþma ve Süreçler: Mega Kentlerin Meydan Okumasý

12.20 Kapanýþ Konuþmasý

12.25 Müzikli Kapanýþ

14.00 - 16:00 FORUM VEATÖLYELER

Forum I Bölgecilik ve Globalleþme
Forum II Yeni Medya ve Kamusal Mekan

Atölye I Sahne Olarak Kent:Urban Entertainment
Atölye II Yeni Yapýlarda KaynakAðý

16.30 18.30 FORUM VEATÖLYELER

Forum III ega Kentin Sýnýrlarý

Atölye III Yeni Kent Yapýmý ve Oturma Biçimleri
Atölye IV Yüksek Yapýlarýn Tekniði ve Düzenlenmes
Atölye V KaynakAðlarýnýn Tesbiti

21.30 Mimarlýk ve Müzik

24.07.2002 ÇARÞAMBA

TOPLANTI I KONU : DOÐAL VE YAPILAÞMIÞ ÇEVRE

10.00 Açýlýþ Konuþmalarý

10.05 Yenilik ve Gelenek: Kaynak Etkinliði

10.30 Geleceðe Hakim Mimari

12.00 Yenilik ve Teknik: Gücün Sanatý

14.00 16.00 FORUM VEATÖLYELER

Forum IV Merkez ve Çevre Mahalleler: Kentsel Den e
Forum V Sosyal Kent

Atölye VI Kültür ve Spor ile Kent Yenilemesi
Atölye VII Deðiþtirme ve Güçlendirme

16.30 18.30 FORUM VEATÖLYELER

Forum VI Demokratik Planlama Süresinde Kentleþme
Atölye VIII Avrupa'daki Büyük Yerleþim Yerlerini Geleceði
Atölye IX Alçý Sistemleri
Atölye X Yeni Çalýþma Dünyalarý

Vasisilis Sgoutas Paris - UIABaþkaný (PARIS)

Gerhard Schröder -Almanya Federal Cumhuriyeti Baþbakaný

Karl Ganser - Bilim Komitesi Baþkaný (BREITENTHAL)

Anna Kajumulo - Birleþmiþ Milletler, UNCHS ve Habitat Direktörü,
Centre for Human settlement (Tibaijuka, Dar es Salaam Nairobi)

Manuel Castells - Sosyolog ve Kent Plancýsý (BERKELEY)

Kasper Kraemer - BDABaþkaný (KÖLN)

M

i

Ücret: 10€

“Tempodrum”un büyük ve küçük alanlarýný birbirine, merdivenlerle ve çatý teraslarýyla baðlayan arena'da,
Konu müzik eþliðinde mimarlýk olarak kurgulanmýþtýr. Tempodrum'un mimarý Gmp von Gerkan, Marg ve ortaklarýdýr.

FranzAlt - Gazeteci (BADEN)
Taoufik El Euctt - UIA'nýn II. Baþkaný (TUNUS)
Joaquim Guedes - Bilim Komitesi Üyesi (SAN PAULO)

Thomas Herzog Mimar (MÜNICH)

Minja Yang Tokyo UNESCO, Sosyolog (PARIS)
Jorge Liernur Mimar (BUENESAIRES)
Marta Schwartz Peyzaj Mimarý (CAMBRIDGE)
Abalos ve Herreos Mimar (MADRID)

Jörg Schlaich Mühendis (STUTTGART)
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Yer: Tempodrum

Genel Kurul Toplantý Salonu (ICC)
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KÝTAP
Aþaðýda isimleri belirtilen, Mimarlar Derneði 1927 tarafýndan yayýnlanan kitaplarýn satýþý, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
tarafýndan da yapýlacaktýr.

Bauhaus ve Sonrasý
ANY Seçmeler
Mimarlýk Üzerine Söyleþiler, Feyyaz ERPÝ
ANYTIME, Konferans Bildirileri
Düþünceler ve Tasarýmlar, Þevki VANLI
Konut Üzerine De(ne)meler, Abdi GÜZER
2002 Yýlý Ajandasý
Türk Mimarlar Cemiyeti'nden Mimarlar Derneði 1927'ye
Balo Gazetesi

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi üyesi olarak, aidatlarýnýzý kredi kartý ile, taksitler halinde ödeyebilirsiniz.

Ýþ ve ev adreslerindeki deðiþiklikleri þubemize bildirmek isteyen üyelerimiz,
adresinden güncelleme yapabilirler.

�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://www.mimarlarodasiankara.org/uyeform/
-

26

GENEL KURUL, FORUMLAR,ATÖLYELER, ÇALIÞMAGRUPLARI,
TOPLANTILAR, KONU VE KONUÞMACILAR

21.07.2002 PAZAR

19.00 - 24.00 Yaz Partisi ve Mimarlýk Sergisi

22.07.2002 PAZARTESÝ

20.00 24.00 Açýlýþ Eðlencesi

20.00 Mimarlýk Haberleri Sergisi

Plan Com 2002 Sergileri

23.07.2002 SALI

AÇILIÞ KONUÞMALARI

KONU :KENT VE TOPLUM

10.00 MüzikliAçýlýþ
10.05 Açýlýþ Konuþmalarý

Yer: Postdamer Platz / Berlin Mitte : Postdamer Platz, 1838 yýlýnda Berlin Demiryollarý aðýndan çýkýþ noktasýný oluþturmaktadýr. Berlin
Duvarý'ndan sonra Berlin Demiryollarýnýn yeniden yapýlanmasý, bölgesel banliyö sistemini beraberinde getirmiþtir. Postdamer Platz
Banliyösü, 1998 2001 yýllarýnda Hilmer + Sattler, Hermann + Öttl, Modersohn ve Freiesleban isimli mimarlarýn, çalýþma grubu planlarýna
göre yapýlmýþtýr. Banliyönün ikinci etabý 2003 yýlýnda bitirilecektir. Tiergarten bölgesinden gelen 4 raylý tünel sistemi meydanýn kuzeyinde,
kentin altýnda, metro ile buluþur. Oradan 50 metre geniþliðinde, 260 metre uzunluðunda ve 15 metre yüksekliðindeki gar binasýna gelinir.

Yer: Palais am Funkturm ve Messe Berlin (Berlin Fuarý) : 1935 yýlýnda yanan ve savaþ yýllarýnda aðýr hasar gören fuar alaný
(Charlotlenburg) 1950'li yýllarda tekrar onarýlmaya baþlandý. Tamamiyle zarar gören fuar alanýnýn yeniden yapýlanmasýna, Alfred Roth,
Franz Heinrich Schotka ve Gustav Müller gibi isimler katkýda bulunmuþtur. 1956 ve 1957 yýllarýnda Bruno Grimmek ve Werner Düttmann
tarafýndan, antenli kuleye yakýn olan karþýlama holü ilave edilmiþtir. Binada, giriþten sonra ortada poelzig ve Wagner'in (Sommer Garten)
büyük teraslý, su oyunlu yaz bahçesi yer alýr. Bu giriþ yapýsýnýn adý Marshall evidir: Ýlk sergileme salonlarý 1. Dünya Savaþý esnasýnda
Alfred Richter ve Johann Emil planlarýna göre yapýlmýþtýr. Yeniden yapýlanma döneminde (1971 yýlýnda) Harald Franke Fuarýn doðu ve
batýsýna 6 salondan oluþan bir bölüm daha ilave ederek bütünlüðü tamamlamaya çalýþýr. Frankenin konstruksiyonu 86,5 x 79,8 metre
açýklýktan geçer. 1990 yýlýnda balolar, karþýlama törenleri, kongreler için tekrar onarýlan palas, 50'li ve 60'lý yýllarýn mimari karakterini tam
anlamýyla korur. Berlin Fuarý, 160.000 m 'lik sergi alanýyla fuarýn kavramýnýn geliþimine katkýda bulunmuþtur.

20 No'lu Sergi Salonu

1,15,16,17,18 VE 19 No.lu Sergi Salonlarý

Genel Kurul Toplantý Salonu (ICC): 1970 1979 yýllarý arasýnda mimar Ralf Schüler ve Ursul ina Schüler Wit te 'nin
tasarýmýna göre yapýlan uluslararasý kongre Merkezi (ICC) sergi ve Fuar alanýnýn hemen doðusundadýr. ICC üçkatlý bir köprü ile direk olarak sergi
ve fuar tesislerine baðlýdýr. 320 metre uzunluðunda, 80 metre geniþliðinde ve 40 metre yüksekliðindeki yapý
800.000 m 'lük bir mekana sahiptir. 80 toplantý salonu ve mekanlarýyla ICC, 80'li yýllara kadar Berlin'in en büyük þantiyesi idi. Yapýnýn kuzey
ve güneyindeki küçük salonlarýn ortasýnda yer alan ana salon 40 metre yüksekliðindedir ve 5000 kiþilik kapasiteye
sahiptir. Salon,Avrupa'nýn ikinci büyük sahnesine ve en geliþmiþ sahne tekniðine sahiptir. Ana salondan baþka bu binada, bir tane 3000
kiþilik, bir tane de 1000 kiþilik konferans salonu ve servis tesisleri, postane, banka, çeþitli dükkanlar, bürolar ve lokantalar vardýr.

UIA'nýn Berlin'de yapýlýþý nedeniyle Berlin Mimarlar Odasý'nýn düzenlediði bu partide gündemi, müzik, dans, sohbet ve sergi oluþturmaktadýr. “Mimarlýk 2001
Berlin” sergisi 2001 yýlýnda Berlin ve çevresinde bitmiþ olan 100'e yakýn Berlin'li mimar ve kent plancýsýnýn projelerini içermektedir. Projelerde konut,, büro,
ticaret, kültür, rekreasyon, eðitim, kamu yapýlarýyla, iç mekan ve endüstriyel tasarýma, yerel yönetim gibi konulara yer verilmektedir.

XXI. Dünya Mimarlýk Kongresi açýlýþýnda kongreye katýlanlar, Berlin Belediye Baþkaný tarafýndan konuk edecektir. Misafirlere kültür programý eþliðinde eðlenceli
bir karþýlama yapýlacaktýr.Ayný anda Uluslararasý Mimarlýk Sergisi ve Plan com 2002 sergisi açýlacak ve mimarlýk öðrencileri yarýþmasý ödülleri daðýtýlacaktýr.

UIA üyeleri ve çalýþma gruplarýnýn ülkelerindeki mimari geliþmelerinin izlenebileceði sergide, yenilikçi projeler, yapýlar ve ülkelere özgü oluþumlar
gözlemelenebilir. Sergi 22 26 Temmuz tarihleri arasýnda her gün 10.00 ile 18.00 arasý açýktýr.

Ana düþüncesi UIA ve BDA tarafýndan oluþturulan Plan com 2002 (yapý alanýnda plan yapan meslekler için uluslararasý fuar) mesleki bir fuardýr. Sergileme ve
bilgilendirme; mimarlýk bürolarýnýn donatýmý, bilgisayar ve iletiþim teknolojisi, her türlü yapý malzemesi, bina teknikleri, çevre ekolojisi ve yenileme gibi konularý
konularý kapsamaktadýr.

Andress G. Hempel - Kongre Baþkaný ve UIABaþkan Yardýmcýsý (BERLIN)
Peter Conradi - Mimarlar Odasý Baþkaný
Brigitte Colin UNESCO (PARIS)
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TMMOB Mimarlar Odasý 38. Olaðan Genel Kurulunda seçilen
38. Dönem Merkez Yönetim Kurulu, 19 Nisan 2002 günü
Ankara'da yaptýðý toplantýda, oybirliði ile aldýðý kararla
aþaðýda belirtildiði þekilde, görev bölümü yapmýþtýr.

Genel Baþkan Yücel GÜRSEL
II. Baþkan M. Sait KOZACIOÐLU
Genel Sekreter Fatih SÖYLER
Genel Sayman Necip MUTLU
Üye Cengiz ERUZUN
Üye Haluk GÜRKAN
Üye Ahmet YOLDAÞ

38. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Görev Bölümü
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Yitirdiklerimiz...
11781 Ýsmet Þenova 17.04.2002

Ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

PANEL
TMMOB Ankara Ý l Koordinasyon Kurulu
“1972’den 2002’ye sürdürülebilir kalký nma çevre ve
gelecek”
Ethem Torunoðlu
Nesrin Algan

Yer: Çaðdaþ Sanatlar Merkezi
Tarih: 8 Haziran 2002 14:00

sonuçlar
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AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÜRECÝNDE 2. YEREL YÖNETÝMLER ZÝRVESÝ
13 HAZÝRAN 2002 PERÞEMBE

11.00 AÇILIÞ KONUÞMALAR

14.00 YEMEK ARASI

15.00 AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE GÝRÝÞ SÜRECÝNDE YEREL YÖNETÝMLER RÝSKLER ve FIRSATLAR (AVRUPA YEREL YÖNETÝMLER ÖZERKLÝK

ÞART KENTSEL ÞART ve YEREL GÜNDEM 21 HÝZMETTE YERELLÝK (SUBSIDIART) ÝLKESÝ SINIR ÖTESÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ GÜNEYDOÐU

AVRUPA PAKTI ANTLAÞMASI

OTURUM BAÞKANI : Prof. Dr. Can HAMAMCI

PANELÝSTLER

14.00 DEðERLENDIRME

14 HAZÝRAN 2002 CUMA

10.00 YEREL YÖNETÝMLER ÝMAR ve AFET YÖNETÝMÝ

OTURUM BAÞKANI

PANELÝSTLER

Aytaç DURAK

Türk Belediyeler Birliði ve Adana Büyükþehir Belediye Baþkaný

Avrupa Birliði Türkiye Temsilcisi

Prof. Dr. Sayýn Abdülkadir AKCAN

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný

Sayýn Rüþtü Kazým YÜCELEN

Ýçiþleri Bakaný

Deniz BAYKAL CHP Genel Baþkaný

Recai KUTAN SP Genel Baþkaný

Recep Tayyip ERDOÐANAK Parti Genel Baþkaný

Tansu ÇÝLLER DYP Genel Baþkaný

Mesut YILMAZ Baþbakan Yardýmcýsý ve AB'den Sorumlu Devlet Bakaný

Hüsamettin ÖZKAN DSP Baþkan Yardýmcýsý

Devlet BAHÇELÝ Baþbakan Yardýmcýsý ve Devlet Bakaný

Prof. Dr. Yýlmaz BÜYÜKERÞEN Eskiþehir Büyükþehir Belediye Baþkaný

Hüseyin AKSU Aydýn Belediye Baþkaný

Prof. Dr. Arif ERSOY Çorum Belediye Baþkaný

Metin ÇOBANOÐLU Kýrþehir Belediye Baþkaný

Doç. Dr. Yusuf ERBAY Nevþehir Valisi

Kayhan KAVAS Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü

Muammer TÜRKER AB'den Sorumlu Daire Baþkaný

Hakký ÜLKÜ Aliaða Belediye Baþkaný

Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný

Prof. Dr. Cevat GERAY

Erol ÜNAL E. Müþteþar Yardýmcýsý

Mustafa TAYMAZ Afet Ýþleri Genel Müdürü

Adil ÖZDEMÝR Türkiye Acil Durum Yönetim Genel Baþk.

Ali AYGÖREN Denizli Belediye Baþkaný

Feridun DUYGULUER Bayýndýrlýk Bakanlýðý Genel Müdürü

Ruhi KURNAZ Düzce Belediye Baþkaný

4

Dünya bugün, terörizm, askeri müdahalelerin sömürüsü,
kökten dinciler, fakir ve zengin ülkeler arasýndaki sosyal
eþitsizlikler ile karþý karþýyadýr. Bu nedenle UIA Dünya
Kongresinde, Birleþmiþ Milletlerin barýþ politikasý takip
edilecek ve daha esaslý temellere oturan global bir barýþ
politikasý uygulayabilmek için ilk yapý taþlarý konacaktýr.
Bu yapý taþlarý devletlerin, kültürlerin ve disiplinlerin
diyalogu içindir. Diyalog ayný zamanda yeni ufuklarýn
mimarlýðý için de önemlidir. “Yeni Mimari” ile kasdedilen,
doðal çevrenin korunmasý için sorumluluk ve bilinç, insan
onuruna yakýþýr yerleþimler ve çeþitli kültürlerin geniþ
perspektifler içinde kaynaþmasýdýr.

Kongre þu sorulara cevap verebilmek için katkýda
bulunmalýdýr:

Toplum ve çevre için mimarlarýn sorumluluðu hangi
deðerlere dayanmaktadýr?
Yapýlaþmýþ çevre için yapýlacak harcamalar global
olarak nasýl dikkate alýnacaktýr?
Gelenek üzerine yenilikçilik nasýl düzenlenecek ve
geliþtirilecektir?
Bölgesel kimlik, global ve modern biçimde nasýl
devam ettirilecektir?
Ýfade olarak “güzellik” zamana baðlý olmadan nasýl
oluþturulacaktýr?
“Kaynaklarý koruyarak yapmak” sosyal eþitsizliðe nasýl
katkýda bulunabilir?

Kongre'nin birinci gününde (22 Temmuz 2002) UIA
Çalýþma gruplarýnýn son üç yýlda yaptýklarý çalýþmalar
sergilenecektir. Devam eden diðer dört gün boyunca
“Kaynak Olarak Mimarlýk” konusu, dört ana baþlýk altýnda
sunulacak ve bildiriler çerçevesinde iþlenecektir: Kent ve
Toplum, Doða ve Yapýlaþmýþ Çevre, Gelenek ve Yenilik,
Mekan ve Kimlik....

Hem mimarl ýðýn hem de mimarl ýðýn komþu
disiplinlerinden deðerli þahsiyetler büyük toplantý
salonunda konularý yorumlarken, forumlarda,
atölyelerde ve proje tanýtýmlarýnda konu baþlýklarý
derinleþtir i lecektir. Pek çok sergi i le program
zenginleþtirilecektir. Örneðin; “Yeni Alman Mimarlýðý”
sergisini Martin Gropius Yapýsýnda, UIA Öðrenciler arasý
yarýþma sonuçlarýný veya BDA'nýn sergilerini Kent
müzelerinde görebilirsiniz. Kentin birçok mekanýna
daðýlmýþ olan sergiler konferanslar boyunca devam
edecektir.

Bütün UIA Dünya Kongrelerinin bir diðer amacý; toplu
etkinlikler, þahsi tanýþmalar, buluþmalar, bireysel fikir
tartýþmalarý ve gelecekte beraber çalýþabilmenin yollarýný
aramaktýr. Bu baðlamda Berlin 2002 UIA Dünya Kongresi
esnas ýnda pek çok yerde fark l ý programlar
düzenlenmiþtir.
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Kongre katýlým ücreti aþaðýdaki gibidir:

Katýlým : 460 €
Refakatçi : 290 €
Öðrenci : 185 €

Bu ücretlere yurtdýþý çýkýþ vergisi, ulaþým ve
konaklama ücreti
dahil deðildir.

Þube olarak , kongreye katýlýmak
isteyenlerin maddi yükünü
hafifletmek ve daha geniþ
katýlým saðlamak için çalýþmalar
yapmaktayýz.

Deðerlendirme yapmak üzere
15 Haziran 2002 tarihinde saat
15.00'da odamýzda buluþalým.

k a y n a k
o l a r a k

mimarlý k
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ANDREAS GOTTLIEB HEMPEL
UIA DÜNYA KONGRESÝ BAÞKANI

Her üç yýlda bir yapýlan Dünya Mimarlar Birliði (UIA) kongresi,
organizasyon ve içerik olarak mimarlar için önemli bir etkinliktir.
Bugüne kadar yapýlmýþ UIA kongreleri, konularý, yer seçimi ve
farklý yerlerden gelen binlerce mimarýn katýlýmý ile her ülkenin
“mimarlýk ve yapý kültürü” için geniþ bir kamuoyu oluþmasýna
neden oldu. Genel kurullarda oluþturulan mimarlýk politikasý ile
yapýlaþmýþ çevreler için yeni bir anlayýþ getirildi. Örneðin 1996
yýlýnda Barcelona'da ve 1999 yýlýnda Beijing'de; öz gelenekler,
kentsel yapýlaþma ve yapý sanatý üzerine bilinçlenme
baþlatýlmýþtýr. Bu bilinçlenme Çin'de en yüksek politik düzeye
kadar ulaþmýþtýr. Bu nedenle Alman Mimarlar Birliði, 1996 yýlýnda
Barcelona'da; Florenz, Melbourne ve Tel Aviv gibi güçlü
rakiplerine raðmen, büyük bir çoðunlukla XXI. UIA Dünya
Kongresini Berlin'e getirmeyi baþarmýþtýr. Þimdi, Çin'de olduðu
gibi bir þans daha doðmuþtur.

Bu nedenle, þimdiye kadar pek önem verilmeyen bu konu ile
planlama ve yapý kalitesini uluslararasý düzeyde “yapý kültürü”
adý altýnda ele almak Almanya için de önem kazanmýþ
bulunuyor. Böylece hem iç planlamadaki anlayýþ düzeltilmiþ
olacak, hem de uluslararasý iliþkileri teþvik için katkýlarda
bulunulacaktýr.

Ýnþaat Mühendisleri Odasý

Þahin YýLDýRýM Ýller Bankasý Genel Müdürü

Doç. Dr. Aziz KONUKMAN Gazi Üniversitesi Öðretim Üyesi

Selahattin BABÜROÐLU Ýmar ve Ýskan E. Bakaný

Hayrettin BARUT Afyon Belediye Baþkaný

Tekin Bayram Yalvaç Belediye Baþkaný

Vahap BALMAN Ýller Bankasý Yapý Sanayi Genel Müdürü

Birgül AYMANGÜL TODAÝE

Fevzi AYTEKÝN Çevre Bakaný

Mustafa TAÞAR Turizm Bakaný

Teoman ÜNÜSAN Ýçiþleri E. Bakaný

Bekir KUMBUL Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný

Fuat AKDOÐAN Kuþadasý ve Kýyý Belediyeler Birliði Baþkaný

Yalçýn DEMÝR Nevþehir Belediye Baþkaný

Erol GÜNGÖR Türkiye Çevre Eðitim Vakfý Genel Müdürü

Prof. Dr. Metin SÖZEN ÇEKÜL Vakfý Baþkaný

Doç. Dr. Nesrin ALKAN SBF Öðretim Üyesi

Ertuðrul ALPARMAN Çevre Bakanlýðý Daire Baþkaný

Adnan MARAÞLI Turizm Bakanlýðý Yatýrýmlar Gn. Md.

Fethi AYTAÇ E. Vali, E. Mahalli Ýdareler Gn. Md.

Siyasi Partilerin Mahalli Ýdarelerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýlarý

Ali DÝNÇER (CHP)

Nezir AYDIN (SP)

Abdülkadir AKSU (AKP)

Selim ENSARÝOÐLU (DYP)

Cengiz ALTINKAYA (ANAP)

Ziya YILMAZBÝLEN (MHP)

Mecit ÞEKERCÝOÐLU (DSP)

TBBD Yönetim Kurulu

12.00 DEðERLENDIRME

13.00 ÖÐLE YEMEÐÝ

14.00 ÝLLER BANKASI, BELEDÝYELER, FÝNANSMAN SORUNLARI

OTURUM BAÞKANI

PANELÝSTLER

16.00 DEðERLENDIRME

15 HAZÝRAN 2002 CUMARTESÝ

10.00 YEREL YÖNETÝMLER, TURÝZM ve ÇEVRE

OTURUM BAÞKANI

PANELÝSTLER

12.30 GENEL DEÐERLENDÝRME

OTURUM BAÞKANI
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Eþref Özand Evi

hafýzasýný
YÝTÝRÝYOR

K

... rant ekonomisi Ankara'nýn tarihsel
dokusunun bir parçasýný daha yok ediyor ve
herzamanki gibi yazýk ediyor...

... ilk 1978'de geldik bu güzel mekana...

... etraftaki çirkinliðe karþý sýðýndýðýmýz son
örfez'di...

... Doðasýna, þehir dokusuna sahip çýkamayan
toplumlar insanlarýna da sahip çýkamazlar...

... ve Sakarya'da birbirimizi
kaybettiðimizde Körfez'in önünde
buluþalým diyoruz ...
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Benzin istasyonlarý vb. yapýlar

(A) GRUBU YAPILAR ............................................................................................................ 260.700.000
Özelliði olan büyük okul yapýlarý (spor salonu, konferans salonu vb. ek tesisleri olan eðitim yapýlarý)
Poliklinikler vb. saðlýk yapýlarý (hastaneler hariç)
Liman binalarý
Ýl tipi hükümet konaklarý ve büyük idari binalar ve büyükþehir belediye binalarý
Misafirhaneler
150 kiþiyi geçen cezaevleri
Hamam ve banyolar
Organize sanayi bölgeleri ve Serbest Bölgeler (çevre düzenlemesi gerektiren nitelikli sanayi tesisleri)
Fabrika ve imalathaneler
Aqua parklar
Müstakil spor köyleri (Olimpik yüzme havuzlarý, spor salonlarý ve statlar)
Villalar, teras evleri ve dað evleri, kaymakam evi, kaloriferli müstakil yönetici evleri veya müstakil konutlar (150 m2 450 m2 arasý)
Büyük çiftlik yapýlarý
Lüks konutlar (çevre düzenlenmesi gerektiren siteler veya müstakil konutlar) (150m2 ve üzeri )
Tarihi ve eski eserler niteliðinde olup yýkýlarak orijinaline uygun olarak yeniden yapýlan yapýlar, ve benzeri yapýlar.( Mimarlýk Hizmetleri bedeli

“Korunmasý Gerekli Kültür Varlýklarýnýn Rölöve-Restitüsyon- Restorasyon Hizmetleri Þartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi” esaslarýna göre
hesaplanacaktýr.)

(B) GRUBU YAPILAR............................................................................................................. 288.750.000
Kaplýca ve þifa evleri
Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
Yaþlýlar huzurevi, kreþ ve gündüz bakýmevleri
Ýþ hanlarý
Laboratuarlar
Metro istasyonlarý
Stadyum ve spor salonlarý
Yüksek okullar ve eðitim enstitüleri
Araþtýrma binalarý
Büyük maðazalar
Büyük postaneler (merkez postaneleri)
Otobüs terminalleri
Satýþ ve sergi binalarý (showroomlar)
Eðitim ve eðlence amaçlý yapýlar (çok amaçlý spor salonlarý, toplantý, eðlence ve düðün amaçlý )
Büyük alýþveriþ merkezleri vb. yapýlar
Banka binalarý ve benzeri yapýlar

(C) GRUBU YAPILAR.............................................................................................................346.500.000
Otel ve Moteller (3 ve 4 yýldýzlý oteller ile 1. sýnýf moteller)
Hastaneler (250 yataða kadar)
Büyük Kütüphaneler ve Kültür Yapýlarý
Normal Radyo ve Televizyon Binalarý
Arþiv binalarý
Kapalý yüzme havuzlarý
Büyük yurtlar (yüksek öðrenim yurtlarý)
Büyük Adliye Saraylarý
Dini yapýlar ve benzeri yapýlar

(A) GRUBU YAPILAR.................................................................................................429.000.000

Radyo- TV istasyonlarý
Özelliði olan askeri yapýlar
Hastaneler (250 yataðýn üstündeki hastaneler ve özelliði olan ihtisas hastaneleri)
Büyükelçilik yapýlarý, Vali Konaklarý ve 450 m2 üzerindeki özel konutlar
Borsa binalarý
Üniversite kampüsleri vb. Yapýlar

(B) GRUBU YAPILAR.................................................................................................519.750.000

Kongre merkezleri
Alýþveriþ kompleksleri (içerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, vb. bulunan)
Müze, sergi, kütüphane kompleksleri
Olimpik spor tesisleri hipodromlar
Bilgi iþlem merkezi
Bilimsel araþtýrma binalarý
Havaalanlarý vb. Yapýlar

(C) GRUBU YAPILAR .......................................................................................................594.000.000

Üst donanýmlý kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yýldýzlý)
Ordu evleri
Büyük radyo ve televizyon binalarý
Özelliði olan sýðýnaklar

(D) GRUBU YAPILAR ................................................................................................709.500.000

Opera, tiyatro, bale yapýlarý ve konser salonlarý ve kompleksleri
Restore edilecek yapýlar vb. Yapýlar

4. SINIF YAPILAR

5. SINIF YAPILAR

.

.
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
04.03.2002 30.04.2002 GELÝR GÝDER TABLOSU

Gelirlerinin önemli bir yüzdesi üye aidatlarýndan olan TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin gelir - giderlerine iliþkin detaylarý öðrenmek,
bütün üyelerimizin hakkýdýr diye düþünüyoruz. Bu nedenle, aylýk gelir ve gider tablosunu yayýnlamayý önemsiyoruz. Bu bültenden itibaren
yayýnlanan tablolara iliþkin ayrýntýlý bilgi için odamýza baþvurunuz.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu

sunus

çagri

tartisma

degerlendirme

çagrilar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Etik Kod ve Mimarlar Odasý
Ýlhan Kesmez...................................................................................................14

APA.......................................................................................................................15-16
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TMMOB MÝ MARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ADINA
SAHÝ BÝ
Ayhan Çelik

Ayhan Çelik

Nurcihan Doðmuþ

Konur Sokak No: 4/3 Kýzýlay ANKARA
Telefon: 0 312 417 86 65 Faks: 0 312 417 18 04

Altuð Demirel, Nurcihan Doðmuþ

Armoni Ltd. Þti.

-



ÝNSAN HAKLARI DERNEÐÝ

BASIN AÇIKLAMASI (Demokratik Kamuoyuna)

Türkiye cezaevlerinde, 20 Ekim 2000 tarihinden beri ölüm oruçlarý
yaþanýyor. Ölüm orucu eylemi yaparak hak arayýþýna giren tutuklu ve
hükümlülerin, sorunlarýnýn çözümünü saðlayamadýklarý ve bu eylem
sonucu ölümlerin gerçekleþtiði bilinmektedir. Dolayýsýyla eylem, ölüm
orucu yapanlarýn iradelerinin dýþýna taþarak ölüme dönüþmüþtür.
Sonuç ölüm olmuþtur.

Hem de 91 kiþinin ölümüdür sonuç.
400'den fazlasýnýn Wernicke ya da Korsakof hastalýðýna yakalanmasýdýr.
Sýrada 55 eylemci daha vardýr.

Tutuklu ve hükümlüler, tecrit koþullarýný ölerek de kaldýramamýþlardýr.
Demokratik kamuoyu olarak, her birimizin yüzlerce etkinlik ve giriþimi de
tecrit koþullarýný ortadan kaldýrmaya yetmemiþtir.

Tutuklu ve hükümlüler ölüme doðru yürüyorlar.

Ölümler gerçekleþmesine raðmen sonuç alýnamýyorsa ve sessizlik
sürüyorsa, ölüme dur diyebilmek için demokratik kamuoyunun inisiyatifine,
farklý tarzda giriþimlerine ihtiyaç var demektir. ÝHD eylemcilere, eylemlerini
sona erdirme çaðrýsý yaptý. Ama ayný zamanda Adalet Bakanlýðýna da
çaðrýda bulundu. Amaç ölüm deðilse ve fakat ölümler gerçekleþiyorsa bu
noktada, hýzlý bir þeyler yapýlmalý.

Hangi demokratik ülkede yurttaþlar birer birer ölürken, kamu otoritesi
diyalog yolunu reddeder, çözüm seçeneklerini ihmal edebilir?

Ama tüm öneriler reddediliyor.

Tecrit sorunu çok uzun zaman mücadele edilmesi gereken bir sorundur.
Yalnýzca bugün cezaevinde bulunanlarýn sorunu deðildir.

Ýþte tam da bu noktada demokratik kamuoyunun yaratýcý inisiyatifine
ihtiyaç var. Ölüm orucunun sona erdirilmesi için tutuklu ve hükümlülere;
insan onuruna uygun koþullarý saðlamasý için Adalet Bakanlýðý'na
yaptýðýmýz çaðrýya destek istiyoruz. Ölümü seçenek olmaktan çýkarmak
için buna ihtiyaç duyuyoruz.D
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